
Koopovereenkomst privé verkoop gebruikte auto. 
Voor de koper.

www.autoscout24.nl

Overhandiging van de auto

€

Kentekenbewijs deel 1 SleutelsKentekenbewijs deel 2

OverschrijvingsbewijsMeest recente APK rapport

De koper bevestigt dat hij heeft ontvangen:

Handtekening verkoper Handtekening koper

Plaats Datum Tijd

CoC-document (in geval van import)

De verkoper bevestigt dat hij heeft ontvangen: 

Additionele afspraken

Handtekening verkoper Handtekening koper

PlaatsPlaats DatumDatum

Voertuig
Merk

Prijs in € Prijs in woorden

APK geldig tot (Maand/Jaar) Datum eerste toelating, zie kentekenbewijs (Maand/Jaar)

Model Kenteken Chassisnummer

Het is geen geimporteerd voertuig

Is uitgerust met de orginele motor

De aangegeven kilometerstand is de echte kilometerstand

Het voertuig heeft              eigenaren gehad.

Heeft de volgende kilometerstand 

Een geimporteerde auto (EU of paralelle inport)

Is uit gerust met een verwisselde motor, gebruikte vervangende motor

Verklaring van de koper
1. De koper schrijft het kenteken direct over.
2. De koper erkend, dat de auto eigendom blijft van de verkoper totdat de laatste betaling is voldaan.

Vrijwaring van aansprakelijkheid (alleen toepasbaar bij verkoop door een particulier, niet toepasbaar voor de verkoop door een bedrijf.).
De verkoper verkoopt het voertuig in de staat zoals is overeengekomen met koper, na de verkoop is de verkoper uitgesloten van aansprakelijkheid 
tenzij anders is overeengekomen met koper in de vorm van garantie of een andere verklaring. Deze overeenkomst is onderworpen aan het 
Nederlandse recht.

Garanties verkoper:
De verkoper verklaart dat de door hem aangeleverde voertuig zijn eigendom is en vrij van lasten en beperkingen en dat het voertuig wordt 
geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van deze overeenkomst bevindt.       Het voertuig is vrij van schades,       geen andere 
bekende gebreken,       Vertoont schades en/of gebreken die als volgt kunnen worden omschreven (aantal, omschrijving, omvang):

Koper

Straat en Huisnummer

Postcode 

Geboortedatum

Nummer identiteitsbewijs/paspoortnummer/rijbewijsnummer

Plaats

Telefoonnummer

Verkoper

Straat en Huisnummer

Postcode 

Geboortedatum

Nummer identiteitsbewijs/paspoortnummer/rijbewijsnummer

Plaats

Telefoonnummer

Achternaam AchternaamVoornaam Voornaam



Koopovereenkomst privé verkoop gebruikte auto.
Voor de verkoper.

Achternaam AchternaamVoornaam Voornaam

www.autoscout24.nl

Overhandiging van de auto

€

Kentekenbewijs deel 1 SleutelsKentekenbewijs deel 2

OverschrijvingsbewijsMeest recente APK rapport

De koper bevestigt dat hij heeft ontvangen:

Handtekening verkoper Handtekening koper

Datum Tijd

CoC-document (in geval van import)

De verkoper bevestigt dat hij heeft ontvangen: 

Additionele afspraken

Handtekening verkoper Handtekening koper

DatumDatum

Voertuig
Merk

Prijs in € Prijs in woorden

APK geldig tot (Maand/Jaar)

Model Kenteken Chassisnummer

Het is geen geimporteerd voertuig

Is uitgerust met de orginele motor

Het voertuig heeft              eigenaren gehad.

Heeft de volgende kilometerstand 

Een geimporteerde auto (EU of paralelle inport)

Is uit gerust met een verwisselde motor, gebruikte vervangende motor

Verklaring van de koper
1. De koper schrijft het kenteken direct over.
2. De koper erkend, dat de auto eigendom blijft van de verkoper totdat de laatste betaling is voldaan.

Plaats

PlaatsPlaats

De aangegeven kilometerstand is de echte kilometerstand

Straat en HuisnummerStraat en Huisnummer

Datum eerste toelating, zie kentekenbewijs (Maand/Jaar)

Vrijwaring van aansprakelijkheid (alleen toepasbaar bij verkoop door een particulier, niet toepasbaar voor de verkoop door een bedrijf.).
De verkoper verkoopt het voertuig in de staat zoals is overeengekomen met koper, na de verkoop is de verkoper uitgesloten van aansprakelijkheid 
tenzij anders is overeengekomen met koper in de vorm van garantie of een andere verklaring. Deze overeenkomst is onderworpen aan het 
Nederlandse recht.

Garanties verkoper:
De verkoper verklaart dat de door hem aangeleverde voertuig zijn eigendom is en vrij van lasten en beperkingen en dat het voertuig wordt 
geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van deze overeenkomst bevindt.       Het voertuig is vrij van schades,       geen andere 
bekende gebreken,       Vertoont schades en/of gebreken die als volgt kunnen worden omschreven (aantal, omschrijving, omvang):

Koper

Postcode 

Geboortedatum

Nummer identiteitsbewijs/paspoortnummer/rijbewijsnummer

Plaats

Telefoonnummer

Verkoper

Postcode 

Geboortedatum

Nummer identiteitsbewijs/paspoortnummer/rijbewijsnummer

Plaats

Telefoonnummer



Koopovereenkomst privé verkoop gebruikte auto. 
Advies voor koper en verkoper.

Notitie
De teksten in dit contract zijn zorgvuldig opgesteld, maar het kan zo zijn dat ze niet volledig legitiem en/of compleet zijn. 
Ze zijn er om suggesties te bieden en om een bepaalde richting te bepalen, uiteraard zijn koper en verkoper vrij om losse 
verklaringen of afspraken toe te voegen. AutoScout24 is als opsteller van dit contract niet aansprakelijk voor de eventuele 
consequenties voor de betrokken partijen.

Voor de aankoop

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/zij 
ook 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 zijn 
en daadwerkelijk toebehoren aan het aangeboden voertuig. 
Vergelijk het chassis nummer op het voertuig met het 
nummer in de documentatie van het voertuig.

www.autoscout24.nl

Na de aankoop

1. Zodra de aankoop is gedaan moet de auto worden over- 
geschreven door de nieuwe eigenaar bij het postkantoor. 
Hiervoor heeft u de volgende documenten nodig:

• Kentekenpapieren of kentekencard

• Een geldig identiteitsbewijs van koper en verkoper
 (bijvoorbeeld rijbewijs of paspoort)

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 eigenaar 
zorgen voor minimaal een WA verzekering. Zorg er dus voor 
dat er een nieuwe verzekering wordt afgesloten voor het over-
schrijven van het kenteken. Vaak kunt u dit telefonisch of 
online regelen met uw verzekeraar. De verantwoordelijkheid 
om voertuigbelasting te betalen gaat over naar de koper 
zodra het kenteken is overgeschreven. Zowel voor koper als 
voor 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 langer 
aansprakelijk 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.
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