VERKOOPVOORWAARDEN EN PROCEDURE
Verkooppresentatie
De woningbrochure is informatief slechts bedoeld als een uitnodiging tot het bezichtigen of als
uitnodiging tot het doen van een voorstel op de betreffende woning. Ondanks dat de brochure
met de grootste zorg is samengesteld zijn alle maten indicatief en wijzigingen voorbehouden.

Bieden
Een bod dient bij voorkeur schriftelijk bevestigd te worden. Dit kan per email, per fax of per brief.
U kunt hierbij desgewenst gebruik maken van het biedingsformulier, welke is te downloaden op
de website van Brix makelaars. Bij het doen van een bod dienen eventueel op te nemen
voorbehouden (zoals het verkrijgen van een hypotheek, bouwtechnische keuring ed.) kenbaar
gemaakt te worden. Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, het object te gunnen aan
de gegadigde van zijn keuze.

Schriftelijke vastlegging koop
Er is sprake van een overeenkomst als beide partijen schriftelijk overeenstemming hebben over
de koopsom, oplevering en overige voorwaarden. De koop van een woning door een consument
is pas rechtsgeldig als de koopakte door koper en verkoper is getekend. Zie ook onze bijlage
schriftelijkheidsvereiste
Door Brix Makelaars wordt een overeenkomst opgemaakt conform de model koopakte,
opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM, de consumentenbond en
Vereniging Eigen Huis.

Bankgarantie/waarborgsom
Binnen 6 weken na totstandkoming van de overeenkomst dient er een bankgarantie of
waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom door koper aan de notaris gesteld te worden.

Bedenktijd
Na het moment van ontvangst van een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst
heeft de koper nog drie dagen bedenktijd.
Bij de verkoop worden de navolgende verkoopvoorwaarden c.q. clausules gesteld en
toegevoegd aan de koopovereenkomst;

Verkoopinformatie
Koper heeft voor het sluiten van de koopovereenkomst kennis genomen van de vrijblijvende
woningpresentatie.

Bouwtechnische keuring
Koper wordt in de gelegenheid gesteld de woning voor het sluiten van de koopovereenkomst te
laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast
te stellen, danwel de woning te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende
materialen en/of grond op enige verontreiniging te laten onderzoeken. Koper heeft hier wel of
geen gebruik van gemaakt.

Ouderdomclausule
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning meer dan 15 jaar oud is, wat betekent dat
de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe
woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor
de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van
doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet
belemmerend te werken op het in artikel 5.3 van de koopakte en in artikel 7:17 lid 2 BW
omschreven woongebruik.

Materialenclausule
Het is koper bekend dat ten tijde van de bouw van de hiervoor omschreven onroerende zaak het
normale gebruik was dat materialen werden gebruikt, welke thans uit het oogpunt van
milieuaspecten niet meer (mogen) worden toegepast, zoals asbesthoudende en/of
loodhoudende materialen. Voor zover deze en/of vergelijkbare materialen nog aanwezig zijn,
wordt dit door koper geaccepteerd.

Lijst van zaken
De woning wordt opgeleverd conform de lijst van zaken, tenzij nadrukkelijk anders is
overeengekomen.

Notaris
De verkoop wordt gesloten op basis van kosten koper, dat betekent dat de kosten voor de
notaris voor rekening van koper zijn. De koper heeft daarom de vrijheid de notaris te kiezen
(tenzij anders is vermeld in de verkoopbrochure en/of aanbiedingstekst van de woning).
Koper zal uiterlijk 1 week na ondertekening van de koopovereenkomst de door hem / haar
gewenste notaris aan de makelaar kenbaar maken. Mocht koper zijn notariskeuze niet tijdig
kenbaar maken dan, zal de koopovereenkomst naar een willekeurige notaris - kantoorhoudende
in de gemeente van het verkochte object - worden verzonden ter uitvoering van de juridische
levering.
De kosten voor het royeren van een hypotheek van verkoper vermeerderd met eventuele
daarvoor in rekening te brengen administratiekosten zijn voor rekening van verkoper. Indien deze
kosten echter meer bedragen dan € 200,- incl. btw en kadastrale rechten zal het meerdere boven
voorgenoemd bedrag aan koper in rekening worden gebracht ten tijde van de overdracht.

