
Verkoper:
Naam, voornaam

Straat

Postcode Plaats

geboren op Telefoon

Paspoortnummer

Koper:
Naam, voornaam

Straat

Postcode Plaats

geboren op Telefoon

Paspoortnummer

Motor:
Fabrikant Type Bouwjaar Datum eerste inverkeerstelling

Kenteken KW/PK Totaal afgelegde kilometers Stand kilometerteller (indien afwijkend) Aantal vorige eigenaren Volgende TÜV (APK)-keuring

Nummer kentekenbewijs Voertuigidentificatienummer

Koopprijs:
Euro

De motor wordt in de bekeken staat en na een proefrit met uitsluiting van aansprakelijkheid verkocht.
Uitgezonderd zijn de hieronder vermelde, uitdrukkelijk toegezegde eigenschappen (nr. 1).

Verklaringen van de verkoper:
1.  De verkoper verzekert:
1.1  dat de motor met optionele uitvoering en accessoires zijn onbeperkte 
 eigendom is. 
1.2  dat de motor over de volgende optionele uitvoering resp. de volgende 
 accessoires beschikt:

1.3  dat de motor in de tijd dat hij zijn eigendom was,
 ¨ geen ongevalschade
 ¨ geen overige beschadigingen
 ¨ uitsluitend de volgende beschadigingen of ongevalschade (aantal, 
  soort en omvang) heeft opgelopen

1.4  dat de motor
 ¨ met de originele motor
 ¨ met een andere motor vanaf __________ km (vervangende, tweede 
  hands reservemotor) is voorzien.

2.  De verkoper verklaart:
2.1  dat de motor ook in de overige tijd - voor zover bekend -
 ¨ geen ongevalschade
 ¨ geen overige beschadigingen
 ¨ alleen de volgende ongevalschade of overige beschadigingen had:

2.2  dat de motor voor zover bekend
 ¨ niet voor commerciële doeleinden is gebruikt
 ¨ voor commerciële doeleinden is gebruikt (bijv. als huurvoertuig, motor  
  van een rijschool).

2.3  dat het om een importvoertuig   ¨ ja   ¨ nee 
 (zogenoemde grijze import of parallelimport) gaat.

3.  Verklaringen van de koper:
3.1  De koper verplicht zich ertoe de motor onmiddellijk, uiterlijk binnen één 
 week resp. uiterlijk tot ___________ op zijn naam te zetten.
3.2  De koper bevestigt dat de motor tot aan de volledige betaling van de 
 koopprijs eigendom van de verkoper blijft.

Speciale overeenkomsten:

Plaats/datum

Handtekening van de verkoper

Handtekening van de koper

Koopovereenkomst over een tweedehands motor

Gelieve het toepasselijke aan te vinken/in te vullen resp. niet-toepasselijke zaken door te strepen. Deze koopovereenkomst is niet noodzakelijkerwijs compleet en de enige overeenkomst die 
mogelijk is.Deze overeenkomst dient te worden beschouwd als voorbeeld. Ook andere soorten 
overeenkomsten zijn mogelijk.

Protocol van voertuigoverdracht:
De koper bevestigt de ontvangst:
 ¨ van het kentekenbewijs.
 ¨ van het kentekenbewijs en het schorsingsbewijs ingeval van een 
  geschorste motor.
 ¨ van de motor met sleutels.

Plaats

Datum/tijd

Handtekening van de koper

Plaats/datum

Handtekening van de verkoper

De verkoper bevestigt de ontvangst:
	 ¨ van de koopprijs.
	 ¨ van een aanbetaling ter hoogte van euro.


