Koopovereenkomst voor een tweedehandsboot
De mannelijke schrijfvorm wordt gebruikt.

1. Contractuele partijen
Verkoper

Koper

Naam / Voornaam

Naam / Voornaam

Straat / N°

Straat / N°

Postcode / Plaats

Postcode / Plaats

Geboortedatum

Geboortedatum

Telefoonnummer (met landnummer)

Telefoonnummer (met landnummer)

2. Voorwerp van de overeenkomst
Voorwerp van de overeenkomst

Boot naam

Fabrikant / Scheepswerf

Model / Type

Bouwnummer / Rompnummer

Zeilnummer

Bouwjaar

Lengte

Breedte

Diepgang

Motorfabrikant

Kracht (PK/kW)

Motornummer

Motoruren

3. Uitrustingslijst / Documenten
De volgende documenten maken deel uit van het contract en zijn bijgevoegd:
Uitrustingslijst

CE-certifcaat van overeenstemming

Originele factuur (BTW-certifcaat)

Dit contractsjabloon is beschikbaar om te downloaden op: www.boat24.com/downloads
LET OP: Deze contractuele teksten zijn voorbeeldteksten. Ze zijn met grote zorg samengesteld maar pretenderen niet rechtsgeldig te zijn. Ze moeten worden
opgevat als suggesties en hulpmiddelen bij het formuleren van de overeenkomst. Het bestaan van de teksten betekent niet dat de gebruiker niet meer zelf
zorgvuldig onderzoek moet doen naar de specifieke te regelen situatie. De aanbieders van deze voorbeeldteksten kunnen dan ook geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor mogelijke gevolgen voor de rechtspositie van de partijen. © Marine Classifed Media AG
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4. Verkoopprijs
Koopprijs / Valuta

in woorden
BTW betaald

Aanbetaling op (datum)

Betalingswijze

Restbetaling op (datum)

Betalingswijze

5. Overdracht
De koper wordt pas eigenaar van het vaartuig na de betaling van de volledige koopprijs.
Overdracht vindt plaats uiterlijk op (datum)

Locatie (plaats / land)
op het land

in het water

6. Garantie
6.1. Het vaartuig wordt verkocht onder uitsluiting van aansprakelijkheid voor materiele gebreken. Deze uitsluiting geldt niet
voor schadeclaims die voortvloeien uit aansprakelijkheid voor materiele gebreken die het gevolg zijn van grove nalatigheid of
opzettelijke schending van de verplichtingen door de verkoper of diens plaatsvervanger of in geval van overlijden, lichamelijk
letsel of schade aan de gezondheid. Eventuele openstaande vorderingen van derden als gevolg van aansprakelijkheid voor
materiele gebreken worden aan de koper overgedragen.
6.2. De verkoper verklaart dat hij de enige eigenaar van het vaartuig is en dat het vaartuig vrij is van rechten van derden. Na
volledige betaling en/of overdracht van het vaartuig stelt de verkoper alle bij het vaartuig behorende documenten en
eventuele gebruiksaanwijzingen ter beschikking van de koper.

7. Jurisdictie en toepasselijk recht
De beide partijen komen als jurisdictie overeen (plaats / land)

Het recht van (land)

Seller

Buyer

Plaats / Datum

Handtekening

Plaats / Datum

Handtekening
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