
 

Overeenkomst van koop roerende zaken 

 

De ondergetekenden: 

 

1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [bedrijfsnaam], gevestigd te [adres 

en plaatsnaam] ten deze vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam], hierna te noemen: 

verkoper; 

 

2.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [bedrijfsnaam], gevestigd te [adres 

en plaatsnaam] ten deze vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam], hierna te noemen: 

koper; 

 

Komen overeen als volgt: 

 

Artikel 1 

Verkoper verkoopt aan koper de navolgende zaken [invullen] (hierna ook te noemen: de zaken) 

(eventueel: zoals opgenomen in de bijlage die onlosmakelijk deel uit maakt van deze overeenkomst) 

 

Artikel 2 

Verkoper verklaart dat deze zaken hem in volledige eigendom toebehoren, er geen 

eigendomsvoorbehoud of beperkt recht van een derde op rust en dat zij vrij zijn van beslag, pand, 

huur of andere aanspraken van derden. 

 

Artikel 3 

De overdracht en de aflevering van de zaken door verkoper aan koper geschiedt door afgifte van die 

zaken aan koper uiterlijk op [datum]. 

 

Artikel 4 

De (juridische) eigendom gaat over op koper onder de opschortende voorwaarde dat gehele betaling 

heeft plaatsgevonden van de volledige koopsom zoals vermeld onder artikel 5. 

 

Artikel 5 

De koopsom bedraagt €[bedrag] (zegge: [invullen] Euro) (inclusief/exclusief BTW) en wordt uiterlijk op 

[datum] zonder aftrek, korting of schuldverrekening door koper aan verkoper voldaan door middel van 

(telefonische) overboeking op rekeningnummer [invullen] van de [invullen] bank. 

 

Artikel 6 

Indien koper niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, dan is hij over het alsdan 

verschuldigde bedrag vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden aan verkoper een rente 

verschuldigd van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand dient te 

worden gerekend. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, 

die verkoper maakt als gevolg van de niet nakoming door koper van diens betalingsverplichtingen, 

komen ten laste van koper. 

 

Artikel 7 

Verkoper staat er voor in dat de zaken die hij levert en afgeeft beantwoorden aan deze overeenkomst 

en daarmee voldoen aan de wettelijke conformiteitseisen.  

Verkoper staat ervoor in dat de zaak overeenstemt met het aan koper getoonde (of: aan hem 

verstrekte) monster (of: model). (of:) Verkoper staat niet in voor afwijking van de zaak ten opzichte van 

het aan koper getoonde/verstrekte monster/model. 

 

 

 


