
WWW.KEURINGAUTO.BE 
VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN VOERTUIG TUSSEN PARTICULIEREN 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
keuringauto.be stelt u dit document gratis ter beschikking en alleen ter informatie. De wetgeving evolueert voortdurend en dit document moet aan elke 

situatie worden aangepast. Wij garanderen dus niet dat het document actueel en compleet is. Door het document te gebruiken aanvaardt u dat geen enkel 
rechtsmiddel kan worden ingesteld tegen keuringauto.be 

 

Contactgegevens van de verkoper:   Contactgegevens van de koper :  
Naam: ……………………………………..   Naam: …………………………………………. 
Voornaam: ……………………………………..  Voornaam: …………………………………….. 
Adres: …………………………………………….  Adres: ……………………………………………. 
Postcode en woonplaats: ……………………    Postcode en woonplaats: ……………………… 
Nr. identiteitskaart: ……………………………  Nr. identiteitskaart: …………………………… 
Telefoonnummer: …………………………….  Telefoonnummer: ……………………………… 
 
VERKOOPDOELSTELLING (beschrijving van de auto): 
 
Merk en automodel: ……………………………………………………………………. 
Chassisnummer: .............................................................................. 
Bouwjaar: .......................  Datum van de eerste indiensttreding: ................................. 
Cilinderinhoud (CC): ............ Vermogen (KW): .............. Fiscaal paardenkracht (PK): .............. 
Kilometerstand: .........................Brandstoftype: Diesel - Benzine - LPG - Elektrisch - Waterstof 
 
Verklaring van de koper:  
De koper koopt het voertuig in een gekende staat. De koper verklaart dat hij/zij het voertuig 
heeft onderzocht en vraagt de verkoper niet om verdere uitleg. 
 
De koper verklaart de volgende documenten te hebben ontvangen : 
{ } De Car-Pass  
{ } Het gelijkvormigheidsattest 
{ } Het keuringsattest 
{ } Het inschrijvingsformulier 
{ } Het onderhoudsboekje 
{ } Aantal ontvangen sleutels: .......... 
 
Verklaring van de verkoper :  
De verkoper verklaart dat het voertuig zijn volledige eigendom is, vrij van alle bezwaringen. 
Opmerkingen: ............................................................................................................................. 
 
De verkoopprijs bedraagt ....................... euro, 

- Betaald in de vorm van een bankoverschrijving naar ........................................ 
- Betaald in de vorm van een cheque met het nummer ...................................... 
- Contant betaald, waarbij de verkoper verklaart dat hij de volledige som vandaag 

ontvangen heeft. 
 
Zodra de verkoopovereenkomst afgesloten wordt, wordt de verkoper ontheven van elke 
aansprakelijkheid, behalve voor verborgen gebreken waarvan hij op de hoogte was. 
 
Opgesteld te ............................., op ..................... 
 
Naam, voornaam en handtekening verkoper Naam, voornaam en handtekening koper 
 


