
‘Voorlopige’ koopovereenkomst
Een koopovereenkomst wordt in het spraakgebruik ‘voorlopige’ 
koopovereenkomst” genoemd, omdat je ‘er vanaf’ zou kunnen. 

Bedoeld wordt een koopovereenkomst die ontbindende voorwaarden bevat. Na het 
verlopen van een (meestal) bepaalde termijn kun je de ontbindende voorwaarde(n) 
niet meer inroepen en is de koopovereenkomst bindend en moeten partijen hun 
verplichtingen nakomen. Simpel gezegd: de verkoper moet de woning leeg en 
ontruimd opleveren en overdragen en de koper moet die afnemen en betalen. Bij 
een woning is het schriftelijkheidsvereiste voor de overeenkomst verplicht en is het 
verstandig ontbindende voorwaarde(n) op te nemen, zeker in een verkopersmarkt 
zoals die nu is.

Er zijn verschillende ontbindende voorwaarden mogelijk:
1. de drie dagen termijn: indien de koper niet handelt in de uitoefening van beroep 

en/of bedrijf, dan kan de koper binnen drie werkdagen na ontvangst van de 
getekende koopovereenkomst deze schriftelijk ontbinden zonder opgaaf van 
reden. Hierop kan een particuliere koper altijd beroep doen. Zorg dat je er (indien 
nodig) tijdig gebruik van maakt.

2. de financieringsclausule. als de koper niet binnen een bepaalde tijd de financiering 
bij de bank voor elkaar krijgt, kan de koper de koopovereenkomst ontbinden, 
mits de koper tijdig schriftelijk bewijs overlegt van een bank (of 2 banken) dat 
de financiering door de koper niet haalbaar is (en waarom / de reden). Zorg dat 
je op tijd de financiering rond hebt of tijdig gebruik maakt van de ontbindende 
voorwaarde als je de financiering niet rond krijgt. Banken maken er reclame mee 
dat een hypotheekfinanciering in weinig tijd geregeld kan worden, maar houdt 
er rekening mee dat dit in de praktijk wel eens langer kan duren en neem de 
financieringstermijn voldoende ruim. Als koper dien je heel veel gegevens tijdig 
aan te leveren voor de financieringsaanvraag, zoals een inkomstenverklaring, (vast) 
arbeidscontract of zelfs winstcijfers van de afgelopen 3 jaar bij ondernemers.

3. technische keuringsvoorbehoud, waarbij huizenkopers de overeenkomst mogen 
ontbinden als er bij een bouwkundige keuring (kostbare) gebreken blijken te zijn. 
Met deze voorwaarde spreken koper en verkoper een ondergrens af. Komen er 
bij een bouwkundige keuring grotere gebreken aan het licht, dan mag de koper 
de overeenkomst kosteloos ontbinden. Wil de koper of verkoper het voorbehoud 
van bouwkundige keuring niet opnemen, dan wordt het niet uit de overeenkomst 
gehaald, maar doorgestreept. Dat allemaal om de koper te doordringen van 
het belang van een keuring, die normaal enkele honderden euro’s kost. In de 
bouwkundige keuring zet de bouwkundige dus alle zichtbare gebreken en 
bijbehorende herstelkosten op een rijtje. Er is echter nog geen verplicht keurmerk 
of register voor bouwkundige keuringsbedrijven, zoals dat bij taxateurs, die wel 
aan bepaalde vereisten dienen te voldoen om te mogen taxeren voor banken en 
financiële instellingen, wel het geval is.

4.voorbehoud verkoop eigen woning of een ‘woningtreintje’. Indien je je eigen ‘oude’ 
woning niet binnen een bepaalde termijn hebt kunnen verkopen of niet tenminste 
een behaalde opbrengst hebt verkregen, kun je de koopovereenkomst ontbinden.

Alleen de eerste ontbindende 
voorwaarde is standaard voor 
particuliere kopers. De overige 
voorbehouden moeten verkoper en 
koper samen overeenkomen. Indien 
dit niet gebeurt, zijn ze niet van 
toepassing.  

Indien de koper gaat ontbinden 
zonder gebruikmaking van 
voorbehoud(en) kost dit gewoonlijk 
10% van de koopprijs, waarbij soms 
nog extra kosten kunnen komen. 
Dus houdt hier rekening mee als je 
verliefd wordt op een huis en geen 
ontbindende voorwaarde(n) laat 
opnemen in de koopovereenkomst.

Voor nadere informatie over dit 
onderwerp of het opmaken van 
een koopovereenkomst kunt u 
vanzelfsprekend altijd vrijblijvend 
contact met ons opnemen.

Voor het bepalen 
van uw koers!
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