
 

 

 

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST BEMIDDELAAR 

1.  Camperdream B.V.,  gevestigd  te Rudolf Dieselstraat 28, 7442DR Nijverdal, ten deze vertegenwoordigd    

door W. Gaastra/ Gerrit Valk in de functie van Directeur Hierna te noemen: “Bemiddelaar”. 

2. ……………………………………………………………………..….………………(naam), wonende te …………....………….……………………… 

(Adres) ……………………………………….………………………...………,(Postcode), …………………………., (tel) …………..………………………… 

( E-mail) ……………………………………………….………………………………….……………..……… 

Hierna te noemen: “Opdrachtgever” 

Voertuig; 
Merk Voertuig :   ……………………………………………………………………..…………….………………………………………… 

Type :   …………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Kenteken :  ……………………………………….     Meldcode: ………………………… 

Datum deel 1 :  ………………………………… Agelezen kilometerstand ………………. Km 

Schade aan voertuig buiten  : ……………..……………..………………..……………………………………………………….………………..... 

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

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

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

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

Schade aan voertuig binnen  : …………………………………………….………………………………………………………..……………..... 

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

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

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

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

Opties die verkoop aanwezig zijn : ……………………………………………………………………………………………………...……..... 

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

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

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

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

Laatste Onderhoud: 

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

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

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

 

 

Overeengekomen verkoopprijs van minimaal: …………………………… euro  Marge /21% Btw regeling 

Einddatum overeenkomst:…………………………………. of Onbepaalde tijd (doorhalen indien niet van toepassing) 

 

Verklaren het volgende overeen te zijn gekomen: 

 



 

Artikel 1: Overwegingen 

1a.De  Opdrachtgever wenst een Camper te verkopen en geeft de Bemiddelaar de opdracht om als     

tussenpersoon een geschikte koopovereenkomst tot stand te brengen  tussen Opdrachtgever en een derde voor 

zijn Camper.  

1b. De Bemiddelaar verklaart dat hij uitsluitend handelt in opdracht van de Opdrachtgever en derhalve niet de 

belangen behartigt van eventuele kopers. 

1c. De Bemiddelaar is werkzaam als bemiddelaar tussen de Opdrachtgever als verkoper en de koper van het 

voertuig van de Opdrachtgever.  

1d. De opdrachtgever blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor de technische staat, onderhoud, historie van het 

voertuig.   

1e. Voor zijn  werkzaamheden  ontvangt  de  Bemiddelaar courtage,  zoals  afgesproken  in deze overeenkomst. 

1f. Het voertuig staat op eigen risico bij de bemiddelaar en dient door de opdrachtgever op zijn/haar naam te 

zijn gesteld en verzekerd te blijven. 

 

Artikel 2: Duur 

2a.Deze overeenkomst is aangegaan voor een duur van minimaal 3 maanden. De samenwerkings overeenkomst  

is  aangevangen  op datum  ondertekening en  zal  derhalve eindigen op einddatum overeenkomst.  

2b. Verlenging van deze overeenkomst is mogelijk indien beide partijen dat wensen. Hiertoe stellen zij een 

schriftelijke verlenging op voor een nader te bepalen periode. [OF] 

2a.Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. 2b.Opzegging van de overeenkomst kan door beide 

partijen geschieden door middel van een aangetekende brief. Hierbij dient een opzegtermijn van ten minste 

[afgesproken opzegtermijn]in acht te worden genomen.2c.Opzegging  kan  alleen  geschieden  tegen  het  einde  

van  een  kalendermaand,  ten minste voor het begin van een nieuwe kalendermaand. 

Artikel 3: Omschrijving opdracht 

3a. De  Opdrachtgever geeft de Bemiddelaar toestemming om het voertuig te presenteren via verschillende 

media, waaronder de website van de Bemiddelaar zelf en/of die van derden ter bevordering van de verkoop van 

het voertuig. 

3b.De  Opdrachtgever en de  Bemiddelaar beogen met deze overeenkomst niet dat de Bemiddelaar de volmacht 

heeft of in de toekomst krijgt om in naam van de Opdrachtgever rechtshandelingen te verrichten of om uit 

hoofde van een lastgeving rechtshandelingen te verrichten voor rekening van de Opdrachtgever.  

3c.De  Opdrachtgever verplicht zich om op eigen initiatief de Bemiddelaar te voorzien van  alle  informatie,  

bescheiden  en  gegevens  die  noodzakelijk  zijn  voor het  degelijk uitvoeren van de overeengekomen opdracht. 

De Opdrachtgever staat in voor de juistheid hiervan.  

3d. Zodra de Bemiddelaar een geschikte potentiële koper voor het voertuig heeft gevonden zullen deze  partij en 

de Opdrachtgever dit schriftelijk vastleggen in een intentieverklaring.  

In deze intentieverklaring wordt onder meer het volgende vastgelegd: verkoopprijs van het voertuig,  de  

werkzaamheden die de Bemiddelaar reeds verricht heeft en die hij nog zal verrichten en de  eventuele te 

overleggen informatie,  bescheiden en gegevens door de Opdrachtgever.  

Na het ondertekenen van de intentieverklaring zal de Bemiddelaar de potentiële koper presenteren aan  de  

Opdrachtgever.  Indien  de Opdrachtgever bereid is om deze te aanvaarden als koper, start de Bemiddelaar de 

onderhandelingen namens de Opdrachtgever over de inhoud van de koopovereenkomst. 

 



Artikel 4: Werkzaamheden van de Bemiddelaar 

4a. De werkzaamheden  van  de  Bemiddelaar  kunnen  onder  meer  bestaan  uit  het volgende:  

- Namens de Opdrachtgever onderhandelingen voeren met potentiële kopers over de inhoud van de 

overeenkomst; 

-  Het  tot  stand  brengen  van  een  schriftelijke koopovereenkomst  en  het  zorg dragen voor de ondertekening 

daarvan door beide betrokken partijen; 

- Het zo nodig aanspreken  van  de koper op  de  nakoming  van  zijn verplichten bij aanvang van de   

koopovereenkomst; 

 

Artikel 5: Bemiddelingskosten 

5a. De Opdrachtgever is de Bemiddelaar een vergoeding, verschuldigd voor zijn inspanningen. 

5b. Onze bemiddelingskosten bedragen 10% (minimum van €750,- ) van het verkoopbedrag met een maximum van  

€ 5.000,- bij een minimale verkoopperiode van 3 maanden. Mocht u binnen 3 maanden besluiten uw voertuig uit de 

verkoop te halen, dan betaalt u ons een vast bedrag van € 1.000,-. Na de periode van 3 maanden kunt u de verkoop 

terugtrekken* er zijn er bij het te terugtrekken van uw camper uit de verkoop geen bemiddelingskosten aan ons 

verschuldigd, u betaald dan alleen €350,- promotiekosten en €75,- per maand stallingskosten. 

 

* Bij verkoop binnen 3 maanden na terugtrekking bent u alsnog de bemiddelingskosten aan ons verschuldigd. 

 

5c. Kosten promotie: 

Advertenties, eventueel met foto’s zijn voor rekening van bemiddelaar. Tenzij, in uitzonderlijke gevallen, anders op verzoek 

van opdrachtgever schriftelijk overeengekomen. 

bemiddelaar zal het voertuig op diverse nationale internetsites adverteren zulks ter beoordeling en op kosten van 

bemiddelaar. 

 

Deze kosten zijn door opdrachtgever uitsluitend verschuldigd bij ondertekening en 

continuering van het bemiddelingscontract en waarbij de verkoop van het voertuig door de bemiddeling van bemiddelaar 

tot stand komt. Dit met inachtneming van alle in de algemene voorwaarden genoemde artikelen. 

 

5d. Alle prijzen zijn exclusief 21% Btw, alle bedragen worden vermeerderd met 21% BTW. 

 

Artikel 6: Forum-en rechtskeuze 

6a.Eventuele  uit  deze  overeenkomst  en  daaraan  gerelateerde  overeenkomsten voortvloeiende  geschillen  

zullen  bij uitsluiting  worden  voorgelegd  aan  de  bevoegde Nederlandse rechteren zijn onderworpen aan het 

Nederlands recht. 

 

Artikel 7: Slotbepaling  

7a.Alle  voorgaande  overeenkomsten  tussen  partijen  worden  vervangen  door  deze overeenkomst.  

Aldus overeengekomen en in …… voud opgemaakt. 

 

Plaats:       Nijverdal                                    Plaats:  

Datum:            Datum:  

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

Handtekening Camperdream     Handtekening Opdrachtgever 

Naam        Naam 


