




1. Als de verkoper u een verkoopcontract aanbiedt,
controleer dan of het contract de volgende onderdelen
bevat:

Naam, adres, paspoortnummer (of ander identiteitsbewijs)
en telefoonnummer van beide partijen (verkoper en koper)

Nauwkeurige beschrijving van het voertuig: merk, model,
chassis nummer, kenteken, kilometerstand (vergelijk ook de
kilometerstand die is genoteerd in het service boekje),
bouwjaar, APK vervaldatum.

Verklaringen over eventuele gebreken of schades,
eventueel   commercieel gebruik van het voertuig in het
verleden  (taxi, huurauto, etc.), eventuele informatie over
verwisselde  onderdelen zoals een motor of versnellingsbak
inclusief    kilometerstand.

Plaats, datum en handtekeningen van beide partijen

2. Zorg ervoor dat de verkoper elke betaling in geschreven
vorm bevestigd (ook voor een aanbetaling). De koper zou
moeten bevestigen dat hij/zij het voertuig, de documenten van
het voertuig en het aantal sleutels heeft ontvangen.Leg dit ook
vast in geschreven vorm.

3. Geen aankoop zonder een verkoopcontract! Verzeker uzelf
dat de verkoper aansprakelijk is en mag handelen als een
natuurlijk persoon (minstens 18 jaar oud is) en dat hij/zijook de
rechtmatige eigenaar is van het voertuig.

4. Let op dat u geldige kentekenpapieren en alle andere
belangrijke documenten (zoals service boekjes, handleidin-
gen en eventuele facturen voor reparaties en onderhoud)
ontvangt. Verzeker uzelf dat alle documenten geldig zijnen
daadwerkelijk toebehoren aan het aangeboden voertuig.
Vergelijk het chassis nummer op het voertuig met hetnummer
in de documentatie van het voertuig.

Kentekenpapieren of kentekencard

2. Als u een derde partij aanwijst, moet u deze persoon machti-
gen om namens u te handelen. Deze persoon moet zich
kunnen identificeren bij het overschrijven van het kenteken.

3. Vanaf het moment van overschrijving is de nieuwe eigenaar
aansprakelijk voor het voertuig en moet de nieuwe
eigenaarzorgen voor minimaal een WA verzekering. Zorg er
dus voordat er een nieuwe verzekering wordt afgesloten voor
het over-schrijven van het kenteken. Vaak kunt u dit telefonisch
ofonline regelen met uw verzekeraar. De
verantwoordelijkheidom voertuigbelasting te betalen gaat over
naar de koperzodra het kenteken is overgeschreven. Zowel
voor koper alsvoor verkoper is het verstandig om de
overschrijvingsdocumen-ten te bewaren. Voor de koper om
aan te tonen dat hij eigenaar is en voor de verkoper om aan te
tonen dat hij niet langeraansprakelijk is voor het voertuig.

4. Sinds oktober 2005 zijn voertuigdocumenten in de Europese
Unie gestandaardiseerd. Voertuigdocumenten bestaan uit
twee delen. Elke bestuurder, moet deel één met zich mee
nemen en kunnen overleggen als bestuurder. Deel twee is het
voertuig identificatie certificaat. Voordeel: deze nieuwe
documenten zijn minder gevoelig voor fraude. Nadeel: de
nieuwe papieren laten alleen de laatste 2 eigenaren zien.


