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5. Ophalen van het motorvoertuig 
5.1. De koper zal, met inachtneming van het gestelde in artikel 5 lid 2, het motorvoertuig op eigen kosten 
en niet later dan 7 (zeven) dagen na totstandkoming van de koopovereenkomst ophalen/afhalen bij de 
verkoper. 
5.2. Het is de koper niet toegestaan het motorvoertuig te verplaatsen alvorens hij de koopsom volledig heeft 
voldaan op de derdenrekening van Stichting Notarieel Betalen (SNB).
 
6. Motorvoertuig, eigendom & aansprakelijkheid  
6.1. Het eigendom van het motorvoertuig wordt niet overgedragen aan de koper voordat deze de volledige 
koopsom heeft voldaan overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 5.2.
6.2. Vanaf het moment dat het motorvoertuig aan koper is geleverd, is koper volledig verantwoordelijk voor 
verlies van en/of schade aan het motorvoertuig. 
6.3. In geval koper in verzuim verkeert, dan wel voor zover koper het motorvoertuig niet uiterlijk binnen zeven 
dagen na totstandkoming van de koopovereenkomst heeft opgehaald c.q. heeft afgenomen, zal eveneens 
sprake zijn van risico-overgang. Noch de tussenpersoon, noch zijn medewerkers of vertegenwoordigers zijn 
vanaf dat moment voor enig verlies of schade aan het motorvoertuig aansprakelijk, zelfs niet wanneer het 
motorvoertuig onder beheer en/of toezicht 
van de tussenpersoon staat.
6.4. De koper is zelf verantwoordelijk om ervoor zorg te dragen dat hij voldoet aan alle wettelijke eisen met 
betrekking tot het eigendom en/of het gebruik van het motorvoertuig. Dit met inbegrip van het verkrijgen van 
alle relevante vergunningen en verzekeringen. 

7. Aansprakelijkheid 
7.1. Tussenpersoon is in geen geval aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de koopovereen-
komst door verkoper en als gevolg daarvan ontstane schade aan de zijde van koper.

8. Privacy verklaring
8.1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Uw Makelaar 
voor Campers B.V. en/of de Tussenpersoon persoonsgegevens van koper worden/zijn verwerkt, zullen deze 
persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet  
Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw Makelaar 
voor Campers B.V. verwijst voor verdere informatie naar haar Privacy Statement op www.motorhomedepot.nl
8.2. In aanvulling op artikel 8.1. merkt Uw Makelaar voor Campers B.V. nog op dat er passende technische 
en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van koper verwerkte persoonsgegevens te 
beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend 
met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

9. Aanpassingen
9.1. Elke wijziging van een (koop)overeenkomst tussen koper en verkoper zijn slechts bindend indien schrif-
telijk overeengekomen. Tussenpersoon behoudt zich het recht voor om deze uitgangspunten te herzien en/
of te wijzigen.

10. Toepasselijk recht 
10.1. Op de overeenkomst tussen koper en verkoper en de daarbij geldende voorwaarden is het Nederlands 
recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In 
geval van geschillen is bevoegd de Nederlandse rechter die volgens de competentieregels van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering absoluut en relatief bevoegd is.

0. Begrippen
In deze uitgangspunten wordt verstaan onder:
a) Koper: de koper van een motorvoertuig die is aangeboden via motorhomedepot.nl
b) Verkoper: de verkoper van een motorvoertuig die is aangeboden via motorhomedepot.nl
c) Tussenpersoon: een Motorhome Depot campermakelaar, franchisenemer van Motorhome Depot  
 Nederland, dan wel werknemers van Motorhome Depot Nederland, althans Uw Makelaar voor  
 Campers B.V.
d) Uw Makelaar voor Campers B.V.: Master franchisenemer Motorhome Depot Nederland, Landauer 5, 
 3897AB, Zeewolde, Kvk nummer: 69566151
e)  Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen koper en verkoper
f) Koopprijs: de prijs die koper aan verkoper verschuldigd is voor de aankoop van een motorvoertuig
g)  Stichting Notarieel Betalen (SNB): de Stichting verbonden aan Notarieel Betalen B.V. De Stichting 
 beheert een derdengeldenrekening.Op deze derdengeldenrekening voldoet de koper de koopprijs.  
 De koopprijs wordt door die Stichting vervolgens doorbetaald aan de verkoper.
h) RDW: Rijksdienst voor Wegverkeer.

1. Recreatieve activa 
1.1. Alle door de tussenpersoon gepubliceerde beschrijvingen en afbeeldingen op de website van de tussen-
persoon, in brochures of op andere plaatsen, dienen alleen ter identificatie. De tussenpersoon, de verkoper 
en hun respectievelijke medewerkers of vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten 
in de beschrijvingen en/of afwijkingen van afbeeldingen. 
1.2. Het beeldmateriaal van het motorvoertuig is gemaakt door Motorhome Depot Nederland. De motor-
voertuiggegevens en het fotomateriaal blijven eigendom van Motorhome Depot Nederland, ook na verkoop 
van het motorvoertuig en mag/mogen zonder toestemming van Motorhome Depot Nederland niet gebruikt 
worden.
1.3. De koper dient zich alvorens de overeenkomst te sluiten te vergewissen van de conditie van het motor-
voertuig en dient zelf te beoordelen of het motorvoertuig aan zijn gerechtvaardigde verwachtingen zal vol-
doen. De tussenpersoon geeft geen garantie of verklaring af over de staat van het motorvoertuig, noch voor 
enige beschrijving zoals door verkoper kenbaar gemaakt. Alle aan het motorvoertuig gestelde voorwaarden 
en andere voorwaarden die betrekking hebben op het motorvoertuig (of uitdrukkelijk of  impliciet door  
statuten of gewoonterecht) worden voor zover niet toegestaan binnen de wetgeving, uitgesloten. 
1.4. Elke verwijzing naar de leeftijd van het motormotorvoertuig heeft betrekking op de datum van de 1e 
registratie in Nederland. 
1.5. Alle feitelijke gegevens betreffende de (motor)technische, fiscale, milieutechnische en overige informatie 
aangaande het motorvoertuig zijn afkomstig uit de openbare registers van de RDW. Mogelijke onjuistheden 
in het kentekenregister van de RDW kunnen niet aan de tussenpersoon worden tegengeworpen.
1.6. De tussenpersoon heeft samen met de verkoper een camperopname gedaan en heeft een RDW-regis-
tratiecontrole uitgevoerd voordat de tussenpersoon beslist het motorvoertuig in bemiddeling te nemen voor 
de verkoper. Deze camperopname en de RDW-registratiecheck zijn een momentopname, vrijblijvend en 
bevrijden koper in geen geval van de in artikel 1.2. opgesomde uitgangspunten.
1.7. De koper is zelf verantwoordelijk om te verifiëren of hij/zij beschikt over de gestelde eisen aan zijn/haar 
rijbewijsvermeldingen, e.e.a. zoals benodigd voor het besturen van het gekochte motorvoertuig.
1.8. Het is de koper bekend dat de vermelde gewichten in de beschrijving van de camper gebaseerd zijn op 
de RDW geregistreerde gegevens van deze camper. Het gewicht van bijvoorbeeld extra opties en overige 
accessoires zijn hierbij niet inbegrepen.

2. Basis van de verkoop 
2.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen treedt de tussenpersoon op als bemiddelaar voor de 
verkoper, e.e.a. zoals bedoeld in artikel 7:425 e.v. BW. Tussenpersoon treedt op als bemiddelaar namens de 
verkoper.
2.2. Verkoper garandeert koper dat hij de rechtmatige eigenaar is van het motorvoertuig, dan wel dat hij 
gerechtigd is om het motorvoertuig namens verkoper te vervreemden, alsmede dat het motorvoertuig vrij is 
van claims van derden. 
2.3. Onverminderd het gestelde in artikel 1.2, kan het motorvoertuig verkocht worden met een door een  
derde partij verstrekte garantie, indien de koper deze garantie op het moment van koop wenst aan te 
schaffen. 
2.4. De verkoper, tussenpersoon en de medewerkers en/of vertegenwoordigers van tussenpersoon zijn niet 
aansprakelijk voor de administratie of handhaving van de in artikel 2 lid 3 genoemde garantie. Alle claims 
of zaken betrekking hebbende op deze garantie zullen door de koper en de derde partij dienen te worden 
geregeld in overeenstemming met de algemene voorwaarden behorend bij genoemde garantie. 

3. Betaling van aanbetaling en aankoopprijs 
3.1. Tenzij tussen koper en verkoper anders is overeengekomen zal koper de volledige koopsom onverwijld 
voldoen na het ondertekenen van de overeenkomst. 
3.2. In geval tussen verkoper en koper is overeengekomen dat koper een aanbetaling verschuldigd is, zal  
koper die aanbetaling voldoen binnen de door verkoper gestelde termijn. Het in dat geval resterende 
bedrag (inclusief de kosten voor de eventuele garantie zoals genoemd in 2.3), zijnde de totale koopsom 
verminderd met de aanbetaling(en), zal onverwijld na ondertekening van de koopovereenkomst door koper 
zijn voldaan.
3.3. Alle betalingen aangaande de koopovereenkomst dienen, zonder opschorting en/of verrekening, te 
worden voldaan binnen de in de overeenkomst en deze voorwaarden benoemde termijnen. Als zodanig zijn 
de overeengekomen betalingstermijnen fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 aanhef onder a BW. 
3.4. Betalingen kunnen door koper slechts bevrijdend worden gedaan op de derdengeldenrekening van 
Stichting Notarieel Betalen. 

4. Ontbinding
4.1. In geval Verkoper rechtsgeldig overgaat tot ontbinding van de onderhavige koopovereenkomst, omdat 
koper zijn verplichting op grond van de koopovereenkomst niet nakomt en/of Koper de koopovereenkomst 
na totstandkoming ervan annuleert, verbeurt Koper een contractuele boete aan Verkoper van 10% van de 
Koopprijs, onverminderd het recht van Verkoper om een volledige schadevergoeding van Koper te vorderen 
voor zover mocht blijken dat de schade als gevolg van de tekortkoming van Koper en/of de ontbinding van 
de overeenkomst hoger is dan de contractuele boete.

Motorhomedepot.nl – Uitgangspunten voor de koper 

Deze uitgangspunten voor de koper worden gebruikt door Uw Makelaar voor Campers B.V., zijnde de master fran-
chisenemer van Motorhome Depot Nederland (hierna te noemen Motorhome Depot Nederland) en alle contractueel 
vastgelegde regio franchisenemers van Motorhome Depot Nederland.

Deze uitgangspunten vervangen alle andere uitgangspunten die mogelijk worden gehanteerd in het handelsverkeer door de 
branche, douane, branche gerelateerde en andere partijen.  


