Koningin Astridlaan 80 - 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 780 52 52 -

E-mail hello@huizencoach.be

AANKOOP BELOFTE
Dhr. : ……………………………………………………………………………………………………
Geboren te : ……………………………………

Op : ……/……/……

Nr. identiteitskaart : ……………………………

Beroep : …………………………………………

Rijksregisternummer : …………………………

Vervaldatum : ………………………………….

E-mail adres : ………………………………………………………………………………………………
Adres : ………………………………………………………………………………………………………
Telefoon : ………………………………………

Burg. Stand : …………………………………..

Mevr. : ………………………………………………………………………………………………………
Geboren te : ……………………………………

Op : ……/……/……

Nr. identiteitskaart : ……………………………

Beroep : …………………………………………

Rijksregisternummer : …………………………

Vervaldatum : ………………………………….

E-mail adres : ………………………………………………………………………………………………
Adres : ………………………………………………………………………………………………………
Telefoon : ………………………………………

Burg. Stand : …………………………………..

Notaris : …………………………………………

Te : ………………………………………………

Is bij deze akkoord om ondervermeld eigendom aan te kopen aan de vraagprijs van : € ………………..
Eigendom gelegen : …………………………………………………………………
met kadastrale gegevens : …………………………………………………………………………………….
Bodemattest nummer : ………………………………………………………………………………………..
EPC nummer : …………………………………………………………………………………………………..
Elektrische installatie conform te maken en te laten herkeuren door de koper binnen de 18 maanden
na het verlijden van de authentieke akte.
Ondergetekenden verklaren dat :
- Zij alle nodige inlichtingen mbt het goed hebben verkregen;
- Zij het goed grondig bezocht hebben en er geen verdere beschrijving van wensen

De eigendom is vrij vanaf : ……………………………………………………………………………………..
Deze aankoop belofte blijft geldig voor een periode van …… dagen te rekenen vanaf heden ……/……/……, dus
tot en met ……/……/……
Het is de ondertekenaar(s) wel bekend dat zij zich binnen de hierboven vermelde periode zich zullen aanmelden
om definitieve verkoopovereenkomst te ondertekenen en de notariële akte – verkoop en aankoop – te laten
doorgaan binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf de aanvaarding van de verkopers. Tegen de
ondertekening van de verkoopovereenkomst dient de koper een voorschot van 10% te betalen dmv overschrijving
op de derdenrekening van de instrumenterende notaris, en het bewijs hiervan voor te leggen bij ondertekening
van de verkoopovereenkomst.

RPR-St-Niklaas – BTW 0874.666.519 – Banknr. IBAN BE60 3631 5490 2370 EUR – BIV Nr. 203.943 –
Derdenrek. IBAN BE49 3930 4739 2471 EUR – Verzekering b.a. 20589-03

De ondertekenaar(s) verklaart/verklaren dat hij/zij op de hoogte is/zijn gebracht van het feit dat zijn/haar/hun
persoonlijke gegevens die aan de makelaar worden meegedeeld in het kader van de uitvoering van onderhavige
overeenkomst, zullen worden meegedeeld aan derden die over deze gegevens dienen te beschikken in het kader
van de tussen te komen overeenkomst(en) en/of akte(n) (notarissen, kopers, huurders,…). Door onderhavige
overeenkomst te ondertekenen, geeft/geven de opdrachtgever(s) bovendien uitdrukkelijk zijn/haar/hun
toestemming om zijn/haar/hun persoonlijke gegevens mee te delen aan de commerciële partners van
HUIZENCOACH voor commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld reclameacties. De opdrachtgever(s)
heeft/hebben steeds het recht om deze gegevens in te kijken, om foute en/of onvolledige gegevens te verbeteren,
en om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing.

In dubbel opgemaakt te ………………………….
Op : …………………………………………………
Om ter goeder trouw te worden uitgevoerd en na lezing genaamtekend.
Elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen.

KOPERS
Handtekening voorafgegaan door
“gelezen en goedgekeurd”
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