
Contract voor de verkoop van een tweedehandsauto tussen particulieren  

© www.auto-verkoopgids.be – 2023 – wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van dit contract van de hand 

 

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    Kleur : ………………………..………………..…………………………………………… 

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

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

VERKOOPPRIJS IN CIJFERS :   ………………  EUR  EN IN LETTERS :  …………………………….…..………………………………………………………  
 

AANBETALING (optioneel)  

Het bedrag in EURO van: ........................ is betaald [_] in cash of via [_] een directe overschrijving op de bankrekening van 

de verkoper (IBAN van de verkoper):  ................................................... 
 

De koper erkent dat het voertuig eigendom blijft van de verkoper tot de De verkoper bevestigt dat het geleverde voertuig zijn eigendom is vrij 

volledige betaling. Het voertuig wordt verkocht in de staat die de koper van alle kosten en beperkingen en dat het voertuig wordt afgeleverd  

bekend is op het moment van het afsluiten van dit contract. in de staat waarin het werd beschreven op het moment van het  

 afsluiten van dit contract. 
 

Gedaan te : ……………………………………………......................….               Op  ……  /……  / ……  in twee exemplaren  
 

Handtekening koper : Handtekening verkoper :    

 
 

 

STAP 2 : LEVERING VAN HET VOERTUIG EN DOCUMENTEN (NA VOLLEDIGE BETALING DOOR DE VERKOPER) 
 
DOCUMENTEN EN SLEUTELS OVERHANDIGD   
[_] Gelijkvormigheidsattest (grijze kaart)  
[_] Onderhoudsboekje 
[_] Ketenbewijs (Opgelet: de 2 delen) 

[_] 1 sleutel of [_] 2 sleutels 

 

STAAT VAN HET VOERTUIG  

Het voertuig had geen ongeval   Ja [_]   Nee [_] 

De motor is de originele   Ja [_]   Nee [_] 

Heeft schade beschreven hiernaast : Ja [_]   Nee [_] 

 
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 :    

TECHNISCHE KEURING  

[_] Geldig keuringsbewijs dat niet ouder is dan 2 maanden. 
[_] Aanvraag tot registratie van gebruikte voertuigen 
[_] Technisch keuringsrapport tweedehands (33 punten). 

[_] CAR-PASS kilometercertificaat 

 

EVENTUELE SCHADE OF BIJZONDERE AFSPRAKEN : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 



 

 
Taktak berekent GRATIS de waarde van uw auto, koopt hem van u, betaalt u en haalt hem bij u op na 
akkoord over de prijs. Eenvoudiger en sneller kan het niet. 

 
Uw voordelen : 
 

• U wordt ter plaatse betaald per directe overschrijving 

• Niet nodig om naar de autokeuring te gaan 

• Geen gedoe 

 
Hoe werkt het ? 
 

1. Online schatting: codeer de informatie en upload de foto's 
2. Binnen 24 uur oproep van een TAKTAK-adviseur als uw verkoopprijs ons 

bevalt 
3. Gratis audit bij u thuis op afspraak 
4. Ondertekening van het contract via een tablet 
5. Directe betaling op uw bankrekening 
6. Ophaling van uw voertuig met een TakTak vrachtwagen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De pers spreekt over ons : 

 
    
 

 

Verkoop snel en 

zorgeloos 
 

SCAN DEZE QR CODE VOOR UW 

GRATIS SCHATTING 

 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

TAKTAK OPS SRL - BTW : BE0778.806.268 – Adres : Pré des Haz 30 - 5060 Sambreville - België 
 

  
 

 

Ons team van 15 professionals 

staat tot uw dienst en heeft 

meer dan 1.600 voertuigen 

gekocht in 3 jaar. 
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