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Paraaf makelaar: 

 

 

__________________________                                                                           _ 

Paraaf opdrachtgever: _________________ Code: _________ 
 

BEMIDDELINGSOPDRACHT AANKOOP CONSUMENT 
 

Deze modelopdracht van VastgoedPRO is tot stand gekomen in overleg met 

Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond.  
Ingevulde, toegevoegde en/of afwijkende tekst moet duidelijk herkenbaar zijn. 

 

De ondergetekende(n), 

A.    Koper(s)    Echtgeno(o)t(e) of partner 

Naam:           ________________________    ________________________ 

Voornamen: __________________________________________________ 

Straat:          __________________________________________________ 

Postcode:           __________________________________________________ 

Woonplaats:           __________________________________________________ 

E-mailadres:          __________________________________________________ 

Telefoon thuis:         __________________________________________________ 

Telefoon werk:         __________________________________________________ 

Burgerlijke staat:         __________________________________________________ 

Huwelijkse voorwaarden:  ________________________________________________ _ 
Legitimatie:             __________________________________________________ 

 
hierna te noemen de opdrachtgever, en 

 

B     Makelaar 

Naam makelaarskantoor: _____________________ 

Naam makelaar:  _____________________ 

Straat:   _____________________ 

Postcode:   _____________________ 

Plaats:    _____________________ 

E-mail adres:   _____________________ 

Telefoonnummer:  _____________________ 

KvK-nummer:  _____________________ 

 

hierna te noemen  de makelaar, 

 

De opdrachtgever geeft de makelaar een bemiddelingsopdracht tot aankoop van: 

 

* een object dat voldoet aan de volgende eigenschappen: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Dit binnen de prijsklasse van € …………… tot € ………………… K.K. / V.O.N.** 
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Paraaf makelaar: 

 

 

__________________________                                                                           _ 

Paraaf opdrachtgever: _________________ Code: _________ 
 

* het object: _                                                                                                         _ 

_      ________________________________________________                                _ 

 

adres     :_ _________________________                                     _ 

te (postcode en plaats) :_ _________________________                                     _ 

 

De ondergetekenden zijn het volgende overeengekomen: 

 

1.  Aankoopprijs en voorwaarden 

De makelaar en de opdrachtgever stellen de aankoopprijs en alle overige voorwaarden in 

overleg vast. 

 

2. Gebruik 

De opdrachtgever wil het aan te kopen object als volgt gebruiken: 

_______________________                                                                                _. 

 

3. Omvang bemiddelingsopdracht 

De bemiddelingsopdracht omvat alle werkzaamheden en diensten die nodig zijn om het 

object te kopen. Voorbeelden van deze werkzaamheden staan in artikel 5 Algemene 

Consumentenvoorwaarden Makelaardij. 

In aanvulling hierop/in afwijking hiervan** komen de makelaar en de opdrachtgever het 

volgende overeen:.................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Vergoeding    

Optie A*: percentage koopsom 

Bij een geslaagde bemiddeling ontvangt de makelaar ….% (inclusief btw) van de 

koopsom als vergoeding. 

De makelaar en de opdrachtgever komen in aanvulling hierop/in afwijking hiervan** het 

volgende overeen: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

In afwijking van artikel 7 lid 2 van de Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij 

wordt de koopsom als volgt vastgesteld***: 

o Over de koopsom is btw verschuldigd. De vergoeding wordt in dat geval ook over 

de btw berekend, tenzij de koper de btw mag aftrekken. 

o Bij nieuwbouw omvat de koopsom ook de aanneemsom, beide inclusief btw. De 

vergoeding wordt in dat geval ook over de btw berekend, tenzij de koper de btw 

mag aftrekken.  

o Bij erfpacht en/of opstal verstaan we onder de koopsom het bedrag dat koper en 

verkoper overeenkomen, vermeerderd met tien maal de vergoeding voor erfpacht 

en/of opstal op jaarbasis.    

 

Optie B*: vast bedrag  

Bij een geslaagde bemiddeling ontvangt de makelaar een bedrag van €….,- (inclusief 

btw) als vergoeding.  

De makelaar en de opdrachtgever komen in aanvulling hierop/in afwijking hiervan** het 

volgende overeen: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Optie C*: andere afspraken  

De makelaar en de opdrachtgever spreken over de vergoeding van de makelaar het 

volgende af: ………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Paraaf makelaar: 

 

 

__________________________                                                                           _ 

Paraaf opdrachtgever: _________________ Code: _________ 
 

 

5. Kosten 

a. Kadasterkosten 

De opdrachtgever is per object een bedrag van naar schatting  ________ incl. BTW 

verschuldigd wegens kadasterkosten.   

 

b. Overige kosten  

Omschrijving:      Bedrag: 

……………………………………………….   € ………………… (incl. BTW) 

……………………………………………….   € ………………… (incl. BTW) 

……………………………………………….   € ………………… (incl. BTW) 

……………………………………………….   € ………………… (incl. BTW) 

……………………………………………….   € ………………… (incl. BTW) 

……………………………………………….   € ………………… (incl. BTW) 

 

c. Prijslijst 

De makelaar heeft wel een/ geen** prijslijst voor de overige kosten aan derden. Als de 

makelaar een prijslijst heeft, wordt deze als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.   

 

6.    Betaling 

O Opdrachtgever machtigt de notaris, die in de koopovereenkomst staat, om de 

vergoeding en kosten aan de makelaar te betalen bij het passeren van de 

leveringsakte (verwerkt op de afrekeningsnota). 

 

O Opdrachtgever maakt direct na het passeren van de leveringsakte de 

verschuldigde vergoeding en kosten over op bankrekeningnummer 

……………………….. t.n.v. …………………… te ……………………… 

 

7. Recht op bedenktijd 

 

O   Deze opdracht is tot stand gekomen op het kantoor van de makelaar. Daardoor 

geldt er geen ontbindingstermijn van 14 dagen. 

 

O   Deze opdracht is niet tot stand gekomen op het kantoor van de makelaar. De 

opdrachtgever heeft 14 dagen de gelegenheid om de opdracht te ontbinden. Deze 

termijn gaat in op de dag waarop de overeenkomst is gesloten. 

a. Als de opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden, laat hij dat binnen de 

termijn van 14 dagen aan de makelaar weten, bij voorkeur schriftelijk of per 

mail. Hij kan daarvoor het modelformulier voor ontbinding gebruiken.  

b. Als de opdrachtgever gebruik maakt van dit recht op ontbinding, hoeft hij de 

makelaar niets te betalen, tenzij hij hieronder bij lid c een paraaf of 

handtekening heeft gezet. 

c. De opdrachtgever verzoekt de makelaar direct te beginnen met zijn 

dienstverlening. De opdrachtgever behoudt zijn bedenktijd. Als de 

opdrachtgever de overeenkomst binnen de 14-dagen-termijn ontbindt, moet 

hij de makelaar een vergoeding betalen. Die vergoeding is evenredig aan het 

deel van de opdracht dat de makelaar heeft uitgevoerd, maar niet meer dan 

het bedrag dat u de makelaar zou moeten betalen bij intrekking van de 

opdracht. Als de opdracht volledig is uitgevoerd binnen de bedenktijd, is de 

volledige vergoeding verschuldigd.      

   

 

Paraaf akkoord met sub c: …………..  …………….. 
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Paraaf makelaar: 

 

 

__________________________                                                                           _ 

Paraaf opdrachtgever: _________________ Code: _________ 
 

 
 

 

8.   Bijlagen 

Onderdeel van deze overeenkomst zijn: 

 Consumentenvoorwaarden Makelaardij 2017 

� Prijslijst 

� Modelformulier voor ontbinding (indien opdracht niet op kantoor van de 

makelaar tot stand is gekomen) 

� ___________________________ 

� ___________________________ 

 

De opdrachtgever verklaart een exemplaar van deze Consumentenvoorwaarden 

Makelaardij te hebben ontvangen op ____ /_____/_____ en bekend te zijn met de 

inhoud.  

 

Gelden er dwingende overheidsregels voor de dienstverlening van de makelaar of de 

tariefstelling? Dan komen die in de plaats van de afspraken in deze overeenkomst.  

  

 

9.  Nader is overeengekomen: 

       ___                                                                                                                  _                     

       _                                                                                                                ____ 

       _                                                                                                                __ _.  

 

Plaats en datum:     Plaats en datum: 

 

___________________, _________  __________________, __________ 

 

De opdrachtgever,     De makelaar, 

 

 

___________________    _____________________ 

 

 

 

 
*Alleen laten staan wat van toepassing is. 
**Doorhalen of verwijderen wat niet van toepassing is. 
*** Verwijder deze tekst als geen van deze opties van toepassing is. Anders: kruis de optie aan die 

van toepassing is. Overige opties mogen worden verwijderd. 
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Paraaf makelaar: 

 

 

__________________________                                                                           _ 

Paraaf opdrachtgever: _________________ Code: _________ 
 

Ontbindingsformulier 
 

Dit formulier kan gebruikt worden als de overeenkomst niet op het kantoor van de 

makelaar tot stand is gekomen.  

 

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de 
overeenkomst wil herroepen. 

 
Aan: 
Naam makelaarskantoor: _____________________ 

Naam makelaar:  _____________________ 

Straat:   _____________________ 

Postcode:   _____________________ 

Plaats:    _____________________ 

E-mail adres:   _____________________ 

Telefoonnummer:  _____________________ 

 
 
Ik laat u hierbij weten dat ik onze overeenkomst betreffende de bemiddelingsopdracht wil 

herroepen (ontbinden) binnen de 14 dagen bedenktijd. 

 

 

Naam:           ________________________   ________________________ 

Voornamen:          __________________________________________________ 

Straat:          __________________________________________________ 

Postcode:           __________________________________________________ 

Woonplaats:           __________________________________________________ 

E-mailadres:          __________________________________________________ 

Telefoon thuis:         __________________________________________________ 

Telefoon werk:         __________________________________________________ 

 

 

Handtekening:         Datum: 

 

_____________________       ____________ 

 

 

_____________________        


