
Vlanauto.be ADVIES op volgende pagina 
 

Verkoopovereenkomst tussen particulieren 
 

Aankoopdatum: ...... / ...... / ........          Leveringsdatum van het voertuig: ...... / ...... / ........ 

VERKOPER 
Naam: ...........................................................................................  Voornaam: ..................................... 
Adres: ..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
Telefoon: .......................................  Nummer identiteitskaart: ............................................................... 
Land van uitgifte: ................................................................................................................................... 
 
KOPER 
Naam: ...........................................................................................  Voornaam: ..................................... 
Adres: ..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
Telefoon: .......................................  Nummer identiteitskaart: ............................................................... 
Land van uitgifte: .................................................................................................................................... 

 

VOERTUIG 
Merk: ............................................................ Type: ............................................................................ 
Kleur: ............................................................ Bouwjaar: ..................................................................... 
Cilinderinhoud: .............CC Motorvermogen: ...........................kW 
Chassisnummer: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
 
Datum van eerste inverkeerstelling: ......... / ......... / ......... (zie inschrijvingsbewijs) 
 
Kilomterstand bij de verkoop: .................................km (zie CAR-PASS) 
 
Het voertuig wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt. Deze staat is door de koper gekend 
en goedgekeurd. 

Meegeleverde documenten (aankruisen wat van toepassing is) 
o Gelijkvormigheidsattest 
o Aanvraag tot inschrijving van een tweedehandsvoertuig 
o CAR-PASS (kilometerstand) 

nr. [ ][ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ] 
o Inschrijvingsbewijs (roze kaart) 

nr. [ ][ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ] 
o Laatste keuringsbewijs 
o Onderhoudsboekje 

 
Eventuele schade & opties 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
Verkoopprijs (in letters):  ..................................................................................................................... 
GEDAAN te:  .................................................  op  ...... / ...... / ......... in 2 exemplaren 
 
Voor akkoord, 
De koper          De verkoper 
 
.....................................   (handtekeningen)  ..................................... 

Deze verkoopovereenkomst is gratis beschikbaar op www.vlanauto.be 
 



Checklist bij de aankoop van een tweedehandswagen 
 

o Indien je bij een particulier koopt, stel dan voor de wagen bij de verkoper thuis te bekijken en 
controleer zijn identiteit aan de hand van de identiteitskaart. 

 

o Koop alleen een wagen wanneer de verkoper volgende officiële documenten kan voorleggen en ga na 
of deze niet vervalst lijken:: 
 
- inschrijvingsbewijs (roze kaart) 
- gelijkvormigheidsattest 
- keuringsbewijs 
-CAR-PASS (verplicht vanaf 01/12/2006: de koper die geen CAR-PASS heeft gekregen kan de 
ontbinding van de verkoopsovereenkomst vragen) 
 

Aanvaard van geen enkel document een fotokopie! 
 

o Controleer of het chassisnummer op het inschrijvingsplaatje onder de motorkap of onder het tapijt van 
de voorste zetels overeenkomt met dat van de boorddocumenten. 

 

o Vraag naar alle bij de wagen geleverde sleutels (indien je hier niet vertrouwd mee bent kan je best 
contact opnemen met een merkverdeler). Indien de verkoper je niet alle sleutels kan voorleggen, moet 
hij hiervoor een aanvaardbare verklaring hebben. 

 

o Oplichters maken graag gebruik van Western Union, BidPay of MoneyGram. Ons advies: gebruik 
nooit Western Union, BidPay of MoneyGram! 

 

o Stort in alle geval geen voorschot 
 

o Aanvaard enkel een door een Belgisch bankagentschap gewaarmerkte cheque 
 

o De verkoper moet zijn nummerplaten houden, verwijder ze van het voertuig. 
Geef je nummerplaten nooit aan de koper. 

 
 
Occasie kopen? Eis een CAR-PASS! 
 

 
Van plan om een occasie te kopen? Dan wil je zekerheid over het 
aantal kilometers dat het voertuig heeft afgelegd.  Eis je CAR-
PASS!  De verkoper is wettelijk verplicht je die te bezorgen. 
Meer informatie op http://www.vlanauto.be/nl/car-pass 

 

Deze verkoopovereenkomst is gratis beschikbaar op www.vlanauto.be 
 

http://www.vlanauto.be/nl/car-pass

