
 

Autovendi.nl. is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt geleden door het gebruik van deze voorbeeld koopovereenkomst. 

Autovendi.nl is nimmer partij bij deze voorbeeld koopovereenkomst. 

 
Auto 
Koopovereenkomst 
Autovendi 
 
 

Let op: Het gebruik van deze voorbeeldovereenkomst betekent niet automatisch 
dat de verkoop geldig is en/of voorspoedig zal verlopen. Ga bijvoorbeeld na of de 
verkoper daadwerkelijk eigenaar is van de auto, controleer of de auto geen 
verborgen gebreken heeft en maak een proefrit. Deze checklijst is opgesteld als 
hulpmiddel bij de koop van een tweedehandsauto. 
 
 
 

Partijen  

 
A. Gegevens verkoper, hierna te noemen “verkoper 

Naam of naam bedrijf ______________________________________ 

Straat + huisnr. ___________________________________________ 

Postcode + woonplaats _____________________________________ 

Telefoonnummer __________________________________________ 

Nr. identiteitsbewijs*________________________________________ 

B. gegevens koper, hierna te noemen “Koper’ 

Naam + voorletter _________________________________________ 

Straat + huisnummer ______________________________________ 

Postcode + woonplaats ____________________________________ 

Telefoonnummer _________________________________________ 

* Indien verkoper een natuurlijk persoon is 

 

1. Koop en verkoop 

 
1.1 Verkoper verkoopt aan koper, die van koper koopt: het volgende 
voertuig: 

Kenteken ________________________________________________ 

Merk/Model/bouwjaar ______________________________________ 

Datum afgifte kentekenbewijs ________________________________ 

Cassisnummer ___________________________________________ 

Soort brandstof ___________________________________________ 

Kilometerstand ____________________________________________ 

 

1.2 Partijen zijn zich ervan bewust dat het voertuig de volgende 
schade heeft 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

1.3 Verkoper garandeert: 

a. dat hij de enige eigenaar van het voertuig en daarom bevoegd is tot 
het verkopen daarvan en; 
b. Dat het voertuig niet bezwaard is met enig pand- of andere 
zekerheidsrechten en dat geen beslag op het voertuig rust 
 

 

2. Koopprijs en betaling 

 
2.1 De totale koopprijs voor het voertuig bedraagt 

In cijfers euro 󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁,󠄁󠄁 

In letters euro _____________________________________________ 

Koper zal dit bedrag aan Verkoper betalen door middel van: 

 Contant 

 Bankrekening nr.  󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁 

 Anders, namelijk _________________________________________ 

Voor (datum) ______________________________________________ 

 

3. Aflevering 

 
3.1 Verkoper levert het voertuig op: 

Datum _______________ Tijd ________________________________ 

Plaats ___________________________________________________ 

Adres ___________________________________________________ 

(Vanaf dat moment gaat het risico van het voertuig over op koper) 

 

4. Ruimte voor overige voorwaarden 

 
4.1 Beschrijf hier eventuele overige voorwaarden, zoals afspraken met 
betrekking tot herstel van de auto voor aflevering, garanties, koopprijs is 
inclusief reparaties, verklaring koper met betrekking tot eerdere 
gebreken of schades, e.d. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

5. Toepasselijk recht 

 
5.1 Elke rechtsverhouding tussen Koper en Verkoper is onderworpen 
aan Nederlands recht. Bij geschillen die ontstaan in verband met 
koopovereenkomst is de Nederlandse rechter bevoegd. 

 
 

 
Aldus overeengekomen en ondertekent in tweevoud 

Datum________ Plaats _______________________ 
 

Datum________ Plaats ___________________ 
 

_____________________________________________Handtekening koper 
                                                 

_________________________________________Handtekening koper 
                                                 

  


