Contract voor de verkoop van een tweedehandsauto tussen particulieren
STAP 1: AANKOOP VAN HET VOERTUIG
VERKOPER
Naam :………………………………………………………………………..………
Voornaam :…………………………………………….……………….…………
Adres :………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

Telefoon :…………………………………….…………………………
N° identiteitskaart : ………….……….……………..…………….
Land van uitgifte : ……………………..…..……………………….

KOPER
Naam :………………………………………………………………………..………
Voornaam :…………………………………………….……………….…………
Adres :………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

Telefoon :…………………………………….…………………………
N° identiteitskaart : ………….……….……………..…………….
Land van uitgifte : ……………………..…..……………………….

VOERTUIG
Merk : …………………………………………………………………….…
Model :……………………………………………………………………….
Bouwjaar : …… / …… / ……
Datum van de 1e inschrijving : …… / …… / ……
Kilometerstand bij de verkoop (Km): ……………………………

Kleur : ………………………..………………..……………………………………………
Motorvermogen in Kw : …………….……………………………..
Cilinderinhoud (CC) : …………………………………………………
Chassisnummer (te controleren op het voertuig
onderaan de voorruit buiten):
…………………….…………………………………………………………….

VERKOOPPRIJS IN CIJFERS (€)

VERKOOPPRIJS IN LETTERS (EUR)

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

De koper erkent dat het voertuig eigendom blijft van de verkoper tot de
volledige betaling. Het voertuig wordt verkocht in de staat die de koper
bekend is op het moment van het afsluiten van dit contract.

De verkoper bevestigt dat het geleverde voertuig zijn eigendom is vrij
van alle kosten en beperkingen en dat het voertuig wordt afgeleverd
in de staat waarin het werd beschreven op het moment van het
afsluiten van dit contract.

Gedaan te : ……………………………………………......................….
Handtekening koper :

Op …… /…… / …… in twee exemplaren
Handtekening verkoper :

STAP 2: LEVERING VAN HET VOERTUIG EN DOCUMENTEN (NA VOLLEDIGE BETALING DOOR DE VERKOPER)
DOCUMENTEN EN SLEUTELS OVERHANDIGD
[_] Gelijkvormigheidsattest (grijze kaart)
[_] Aanvraag tot registratie van gebruikte voertuigen
[_] Onderhoudsboekje
[_] Ketenbewijs (Opgelet: de 2 delen)
[_] 1 sleutel of [_] 2 sleutels

TECHNISCHE KEURING
[_] Geldig keuringsbewijs dat niet ouder is dan 2 maanden.
[_] Technisch keuringsrapport tweedehands (33 punten).
[_] CAR-PASS kilometercertificaat

STAAT VAN HET VOERTUIG
Het voertuig had geen ongeval
De motor is de originele
Heeft schade beschreven hiernaast :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

Ja [_] Nee [_]
Ja [_] Nee [_]
Ja [_] Nee [_]

EVENTUELE SCHADE OF BIJZONDERE AFSPRAKEN :

Zodra de verkoop is voltooid, wordt de verkoper ontheven van zijn verantwoordelijkheden, behalve voor verborgen gebreken waarvan
hij op de hoogte was. De koper bevestigt dat hij deze documenten en de sleutel(sen) heeft ontvangen. De verkoper bevestigt dat hij de
volledige verkoopprijs heeft ontvangen.

Gedaan te : ……………………………………………......................….

Op …… / …… / ……… In twee exemplaren

Handtekening koper :

Handtekening verkoper :
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NIEUW: veilig betalen via een Belgische app
Publiciteit

Aanbevollen door :
-10%
VIA DE CODE :
PROMO GIDS

Hoe werkt het ?

(rubriek «Projectnaam »)

1. Elke persoon maakt zijn account aan: de identiteit wordt geverifieerd via een recto-verso
foto van de identiteitskaart die met de app is gemaakt.
2. Verificatie van de bankrekeningen van elk door de betaling van 1 cent door Digiteal op elk
van de rekeningen. Daarop volgt een bevestiginscode.
3. De koper maakt het bedrag voor de betaling van het voertuig over naar een beveiligde
rekening van Digiteal die wordt aangegeven via het tabblad « Digitrust ». Hij krijgt een
bevestiging, evenals de verkoper. In geval van annulatie wordt het geld teruggestort naar de koper
zonder te kosten.
4.

De dag van uitwisseling, levering van sleutels en papieren : het geld wordt enkel binnen 2
dagen overgemaakt als de koper EN de verkoper de verkoop bevestigen via een klik in de
aanvraag. Als de verkoop niet doorgaat, krijgt de koper zijn geld binnen de 2 "werkdagen" terug.

Tarieven :

Wie betaalt de kost van Digitrust?

Bedrag van de transactie

Prijs per transactie incl. taksen

0€ tot 100€

0,99 €

101€ tot 300€

2,99 €

301 tot 500€

4,99 €

501€ tot 2.000€

8,99 €

2.001€ tot 5.000€

23,99 €

5.001€ tot 10.000€

39,99 €

10.001€ tot 15.000€

49,99 €

15.001€ tot 20.000€

59,99 €

20.001€ tot 200.000€

0,30%

De kost wordt gefactureerd aan wie de Digitrust
heeft aangemaakt in de applicatie (meestal de
verkoper). De verkoper en de koper kunnen de
kosten delen in ieders belang.

-10% op de transactiekosten als u de
promocode « PROMO GIDS » invoert in de
zone « Projectnaam » van uw Digitrust.

Ze praten over Digiteal:

Onze raad : maak kopers vanaf het begin duidelijk dat u de betaling via Digiteal wilt doen. Deze dienst werkt
met alle Europese bankrekeningen (SEPA-zone).
Digiteal N.V. is een betalingsinstelling erkend door de Nationale Bank van België en gemachtigd
om in de hele EU te opereren.
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