
Verkoper:
Naam, voornaam

Straat

Postcode Plaats

Geboortedatum Telefoon

Identiteitsbewijs-/paspoortnummer

Koper:
Naam, voornaam

Straat

Postcode Plaats

Geboortedatum Telefoon

Identiteitsbewijs-/paspoortnummeru

Motor:
Fabrikant Type Bouwjaar Datum eerst verstrekte kente-

kenbewijs

Officieel nummmerbord KW/PK Totaal afgelegde kilometers Tachostand (indien afwijkend) Aantal vorige eigenaren Volgende TÜV (APK)-keuring

Kentekenbewijsnummer Voertuigidentificatienummer

Koopprijs:
Euro

De motor wordt verkocht in de staat zoals deze is bezichtigd en de staat waarin is proefgereden met uitsluiting van enige garantie. Uitgezonderd zijn de hieronder uitdrukkelijk 
verzekerde eigenschappen (par. 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 het zijn eigendom was
  geen ongevalschade
  geen overige beschadigingen
  uitsluitend de volgende beschadigingen of ongevalschade (aantal,   
  soort en omvang) heeft opgelopen:

1.4 1.4 dat de motor 
  met de originele motor
  met een andere motor vanaf                   km (vervangende, tweede  
  hands reservemotor) is uitgerust. 
2. De verkoper verklaart
2.1 dat de motor ook in de overige tijd – voor zover hem bekend – 
  geen ongevalschade
  geen overige beschadigingen
  uitsluitend de volgende beschadigingen of ongevalschade (aantal,   
  soort en omvang) heeft opgelopen:

2.2 dat de motor voor zover hem 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. Verklaring van de koper
3.1 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 betreffende een tweedehandsmotor

Gelieve aanvinken/invullen hetgeen van toepassing is resp. niet-toepasselijke zaken doorstrepen. Bij deze koopovereenkomst wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid of de enig mogelijke 
contractuele vorm. Deze dient als model te worden beschouwd; er zijn ook andere contractuele 

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

tijdstip

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.


