DE MARKTPLAATS VOOR GEBRUIKTE MACHINES

KOOPCONTRACT voor de verkoop van een gebruikte machine
1. VERKOPER
Privé

Onafhankelijke zakelijke operator

Bedrijf

Telefoon

Verkoper
Straat, huisnummer
Postcode

Woonplaats

ID-nummer (Optioneel)

Uitgevende autoriteit (Optioneel)

Geboortedatum (Optioneel)

2. KOPER
Privé

Onafhankelijke zakelijke operator

Bedrijf

Telefoon

Koper
Straat, huisnummer
Postcode

Woonplaats

ID-nummer (Optioneel)

3. MACHINES

Uitgevende autoriteit (Optioneel)

Geboortedatum (Optioneel)

(Invullen indien beschikbaar)

Type machine

Producent, Merk

Type, Beschrijving van het model

Serienummer of Nummer van voertuig

Fabricagejaar of Aanvankelijke registratie

Openingstijden of Kilometer
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4. KOOPPRIJS
Netto koopprijs

Verkoopheffing

Totale koopprijs

€

%

€

Totale prijs in woorden
Belastingnummer, ID-nummer verkoopbelasting

Rekeningnummer

5. AANSPRAKELIJKHEID VOOR MATERIAALDEFECTEN EN GARANTIE
De machine is verkocht onder uitsluiting van aansprakelijkheid voor defecten. Deze uitsluiting is niet van toepassing op vorderingen tot
schadevergoeding wegens letsel, overlijden of materiële defecten ontstaan als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijke
schendingen van verplichtingen door de verkoper of vertegenwoordiger van de verkoper. Als de verkoper een onafhankelijk bedrijf is
en de koper een privépersoon, dan geldt een garantieperiode van één jaar. Alle bestaande aansprakelijkheidsclaims aan derden als
gevolg van aansprakelijkheid op grond van materiaaldefecten worden gedragen door de koper.

6. I. DOOR DE VERKOPER VERSTREKTE DETAILS
1. De verkoper garandeert,
1.1. dat de machine en bijbehorende uitrusting en accessoires hem volledig toebehoren.
1.2. dat de machine wordt geleverd met de volgende aanvullende uitrusting en/of accessoires:

2. De verkoper verklaart dat de machine, gedurende de periode dat deze in zijn/haar bezit was
uitsluitend de volgende schade of met ongelukken gerelateerd schade heeft opgelopen (nummer, type en
omvang):

7. II. VERKLARINGEN VAN DE KOPER
1. De koper erkent dat de machine in het bezit blijft van de verkoper totdat de volledige aankoopprijs is betaald.
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8. III. SPECIALE OVEREENKOMSTEN
De volgende speciale overeenkomsten zijn gemaakt:

Woonplaats, Datum

Woonplaats, Datum

Handtekening van de verkoper

Handtekening van de koper

9. DE KOPER BEVESTIGT DE ONTVANGST
heeft de machine
ontvangen
Plaats, datum, tijd

Handtekening van de koper

10. DE VERKOPER BEVESTIGT DE ONTVANGST
heeft de koopprijs
ontvangen
Een aanbetaling ter hoogte
van

Plaats, datum, tijd

€
Handtekening van de koper
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11. OPMERKING BETREFFENDE AANSPRAKELIJKHEID
Machineseeker is niet aansprakelijk voor de volledigheid en juistheid van het aankoopcontract sjabloon of de onjuistheid of onjuiste
toepassing van de wet en is niet aansprakelijk voor vergoeding van onvervulde aanspraken die kunnen ontstaan als gevolg van de
aankoop. Alle claims voor aansprakelijkheid op grond van schade van materiële of immateriële aard, die het gevolg zijn van het
gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie, of die worden veroorzaakt door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie
zijn uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid door Machineseeker . Op dit contract is het Duitse
recht van toepassing
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