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   Koopovereenkomst toercaravan en aanhanger  
voor (ver)koop van toercaravan zonder standplaats . 

 
 

Lees voor het sluiten van de overeenkomst eerst de tips op de achterzijde van dit blad! 
 

Op beide overeenkomsten  moet de handtekening  van koper en verkoper worden geplaatst. Zodra beide handtekeningen geplaatst zijn, is de overeenkomst bindend. Lees hem dus goed door! 
 

1. Partijen 
 

A. Verkoper van de toercaravan/aanhanger 
 

(Handels)naam                                                                                                       

Straat+ huisnr.                                                                                                        

Postcode+ woonplaats                                                                                             

Telefoonnummer                                                                                                     

Email                                                                                                                       

B. Koper van de toercaravan/aanhanger 

Naam+ voorletter                                                                                                    

Straat+ huisnr.                                                                                                        

Postcode+ woonplaats                                                                                             

Telefoonnummer                                                                                                     

Email                                                                                                                        

Nr. identiteitsbewijs       
Ondergetekenden: A. Verkoper van de toercaravan/aanhanger, hierna genoemd ‘verkoper’ en 
B. Koper van de toercaravan/aanhanger hierna genoemd ‘koper’ verklaren deze koop- 
overeenkomst te zijn aangegaan volgens de volgende bepalingen en voorwaarden. 

 
2. Koop en verkoop 
Partijen sluiten hierbij een koopovereenkomst van een toercaravan/aanhanger – verder te 
noemen ‘de caravan/aanhanger’ - met daarbij behorende inventaris, aan partijen bekend 
en gespecificeerd op de aanwezige  lijst. Deze dient door beide partijen gecontroleerd en 
geparafeerd te worden. 

Merk/type                                                                                                             

Bouwjaar                                                                                                               

Chassisnummer                                                                                                      

Modeljaar                                                                                                              

Bijbehorende document (voor) 
Caravan/aanhanger met een maximummassa van 750 kg of meer 

 
Kenteken    

Originele aankoopnota aanhanger of caravan van 750 kg of minder    
                                                                                              

Aanwezige schade               Geen 

 
5. Keuringsafspraken 
 

De caravan/aanhanger wordt verkocht zonder keuring 
 

De caravan/aanhanger is gekeurd door       
 

op datum 
 

Het keuringsrapport is bijgevoegd bij deze koopovereenkomst 
 

De caravan/aanhanger moet gekeurd worden op      

De kosten van de keuring komen voor rekening van 

Koper                    Verkoper           Anders                                                   

 Indien de keuring nog moet plaatsvinden kan een ontbindende voorwaarde worden  

opgenomen. Als uit de keuring blijkt dat er gebreken aanwezig zijn dan: 

Betaald verkoper niets mee aan de reparatie en is er geen recht op ontbinding 
Heeft de koper het recht te ontbinden indien reparatiekosten meer dan 

 
€   Bedragen 

 
Anders      

 
6. Plaats, tijd, voorwaarden levering 

De levering van de caravan/aanhanger, accessoires, toebehoren zoals aangegeven in 

bijbehorend document uit punt 2 van deze overeenkomst is op:  

Datum  Tijd   

Plaats    
• Verkoper verklaart dat de door hem aangeleverde caravan/aanhanger zijn eigendom  is 

en vrij van lasten en beperkingen. 
• Tot aan de levering blijven alle kosten en schade betrekking hebbend op de caravan/ 

aanhanger voor rekening van de verkoper, zoals onderhouds- en reparatiekosten. Ook 
draagt de verkoper tot aan de levering het risico voor het verloren gaan van de cara- 
van/aanhanger. 

• De koper kan de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter en zonder kosten 
ontbinden als de caravan/aanhanger tussen het moment van het sluiten van de 
overeenkomst en de levering ernstige schade oploopt. 

 
7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse 
rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien terzake een geschilleninstantie 
bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie  worden voorgelegd. 
 
8. Nadere afspraken 

 
Anders    

 
3. Accessoires en toebehoren 

 
Chemisch-/cassettetoilet                 Koelkast                Kachel met omloopsysteem 
Disselslot                                            Wielklem                 Wintervoortent 
Reservewiel                                  Kachel                  Zomervoortent 
Ophangbeugel                        Luifel                     Zie lijst 

 
4. Koopprijs en betaling 

 
De koopsom  is uiterlijk verschuldigd op het moment  dat de verkoper aan de koper levert. 
Verkoper geeft aan koper een deugdelijk betalingsbewijs. 

 

Totale koopprijs €     
Incl. accessoires en toebehoren 

 
Bedrag in letters   euro 
Betalingswijze per/in (Post)bankrekeningnummer verkoper 

 
 
 

Contanten Anders    

 
 
 
9. Ondertekening 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend: (let op: koper en verkoper zetten op 
beide overeenkomsten een originele handtekening) 
 
Datum                                                                                                                   

Plaats                                                                                                                    

Handtekening koper                                         Handtekening verkoper 

 
 

Na ondertekening  behoudt iedere partij één exemplaar 
 
ANWB heeft dit modelcontract met zorg samengesteld. ANWB is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor verkeerd gebruik of misbruik van dit modelcontract.  Noch is de ANWB 
partij in dit contract. 



Tips voor de koper 
 

Zet vóór het ondertekenen van de overeenkomst de volgende zaken op een rij: 
 

I. Auto geschikt en rijbewijs geldig? 
Controleer voor de koop of uw auto  de toercaravan/aanhanger kan en mag 
trekken. Hou er rekening mee dat het gewicht van toercaravans of aan- 
hangers vaak afwijken van het gewicht dat de verkoper/fabrikant opgeeft. 
Informeer ook of uw rijbewijs volstaat voor de combinatie. 

 
II. Trekhaak gekeurd? 
Bij een aanhanger die beladen zwaarder is dan 750 kg hebt  u een goed- 
gekeurde trekhaak nodig. U herkent deze aan het typeplaatje op de trekhaak 
(met goedkeuringsnummer) en aan het benodigde aanvullingsblad bij uw 
kentekenbewijs. Laat u onder een oudere auto  alsnog een trekhaak 
installeren, dan moet u bij de RDW verzoeken om de maximummassa op uw 
kenteken te laten bijschrijven. 

 
III. Bezit registratie- of identiteitsbewijs? 
•   Caravans van 750 kg of meer een eigen kentekenbewijs hebben. Dit 

kentekenbewijs moet  bij het postkantoor op de juiste naam worden 
gesteld. Beschikt de verkoper niet over een kentekenbewijs, dan adviseert 
de ANWB om af te zien van de koop. 

•   Controleer of het chassisnummer op het kentekenbewijs overeenstemt met 
dat op de caravan. Op het kentekenbewijs kunt u vinden waar het op de 
caravan/aanhanger staat. 

•   Bij aanhangers beneden de 750 kg kunt u bij de verkoper vragen om de 
eerste aankoopnota van de caravan/aanhanger mee te leveren. Deze 
documenten dienen  als bewijs dat er ooit belasting over de aanhanger is 
betaald en dat de aanhanger niet belastingvrij uit het buitenland is 
meegenomen. Is deze BTW niet betaald, dan kunt u als nieuwe eigenaar 
hiervoor belast worden.  

 
IV. Welke accessoires meegeleverd? 
Maak samen met de verkoper een zo volledig mogelijke lijst op van inventaris, 
accessoires en toebehoren die met de toercaravan/aanhanger mee worden 
geleverd. Voeg deze lijst bij dit contract. Dit voorkomt onenigheid als de 
verkoper na demonstratie van de toercaravan/aanhanger bepaalde zaken niet 
mee overdraagt bij de levering (zie punt 2 in de overeenkomst). 

 
V. Redelijke prijs en kwaliteit? 
•   Om voorafgaand aan de koop een meer gedetailleerd beeld van de 

technische staat en waarde van de caravan/aanhanger te krijgen, kunt u 
een aankoopkeuring laten verrichten. Als koper heeft u  een vrij vergaande 
onderzoeksplicht naar het product dat u koopt, een aankoopkeuring is dan 
voldoende. Doet u geen onderzoek en blijken er na de koop gebreken 
aanwezig te zijn, dan kunt u de verkoper hier moeilijk op aanspreken. 

•   Besluit u tot keuring over te gaan, overleg dit met de verkoper. Betaal geen 
aanbetaling omdat u daarmee aangeeft dat u instemt met de koop. Vraag 
de verkoper om met de caravan/aanhanger langs een bovag-keuringstation 
te gaan. Geef zelf opdracht voor de keuring omdat u anders de resultaten 
niet te zien krijgt. Beslis na het krijgen van de uitslag  van de keuring of u 
overgaat tot koop. Leg gemaakte afspraken vast in deze overeenkomst 
onder punt 5. 

 
VI. Wie is de verkoper? 
Voor het verkopen  van een product zijn er eisen waaraan voldaan moet 
worden. Je moet  allereerst eigenaar zijn. Alleen dan kan je iets verkopen. Let 
dus bij het kopen van een caravan/aanhanger op dat u de daadwerkelijke 
eigenaar voor u heeft. Bij het kopen van een particulier wordt  u namelijk 
niet beschermd als de caravan/aanhanger gestolen blijkt te zijn. De vorige 
eigenaar mag dan de caravan/aanhanger terugeisen. 
Dit is ook het geval wanneer de verkoper minderjarig blijkt te zijn, hij mag  op 
grond van de wet geen koop met u sluiten  zonder toestemming van zijn 
ouders. Laat in zo’n situatie de ouders  meetekenen op de overeenkomst. Doet 
u dit niet, dan kunnen de ouders  de koopovereenkomst ontbinden. 

 
Partijen kunnen over en weer hun paspoort vragen voor controle van 
persoonlijke gegevens zoals ingevuld op dit contract. Bij onjuiste gegevens 
loopt u het risico dat u de andere partij niet meer terugvindt als u na 
ondertekening op problemen stuit. U kunt ook een adresbevestiging vragen. 
Het huidige adres staat bijvoorbeeld vermeld op een bank- afschrift. 

VII.  Wa-verzekering,  
•   Veelal valt de caravan/aanhanger – in aangekoppelde toestand – onder 

de dekking van de verplichte WA-verzekering van uw auto. Meldt de koop 
van de aanhanger bij de verzekeraar. Voor ritjes naar het buitenland is het 
verstandig om na te gaan of de letters ‘AF’ op de groene kaart zijn vermeld. 
Staat alleen ‘A’ vermeld, laat dit dan wijzigen door uw verzekeraar. 

 
Tips voor de verkoper 
 
Zet vóór ondertekening van de koopovereenkomst de volgende zaken op een rij: 
 
I. Informatieplicht verkoper? 
Als verkoper bent u op grond van de wet verplicht om een aspirant koper te 
informeren over de technische staat van de caravan/aanhanger. Dit houdt in 
dat u alle gebreken waarvan u op de hoogte bent en overige omstandigheden 
aan de koper moet  melden. Blijkt achteraf dat u de verkoper niet voldoende 
heeft geïnformeerd over gebreken, dan kan de koper een schadevergoeding 
eisen of de koop laten vernietigen. 
 
II. Toezeggingen doen? 
Als een eigenschap van de caravan/aanhanger uitdrukkelijk  wordt  
gegarandeerd, maar deze eigenschap blijkt achteraf te ontbreken, dan kan de 
koper schadevergoeding claimen of in sommige gevallen de koop vernietigen. 
Kunt u of wilt u omtrent de aanhanger niets toezeggen, dan moet  u dat 
duidelijk te kennen geven en schriftelijk vastleggen onder punt 8, ‘nadere 
afspraken’. 
 
III. Laten keuren? 
U kunt aan de koper voorstellen de caravan/aanhanger te laten keuren. Aan 
de hand van een keuringsrapport kan de koper gemakkelijker een beslissing 
nemen. Het is raadzaam dat u zelf de caravan/aanhanger naar een bovag- 
keuringsbedrijf brengt. Maak van tevoren afspraken met de koper over de 
kosten  die verbonden zijn aan de keuring. Leg gemaakte afspraken vast in 
deze overeenkomst onder punt 5. 
 
IV. Hoe laten betalen? 
Spreek af dat uiterlijk bij levering moet  zijn betaald. Betaling achteraf of 
in termijnen levert vaak moeilijkheden op. Neem altijd iemand mee als de 
betaling plaatsvindt. 
 
V. Verzekering afmelden? 
Geef aan uw autoverzekeraar door dat uw caravan/aanhanger is verkocht. Dit 
kan in uw verzekeringspremie schelen. Zeker als het risico van een 
aangekoppelde aanhanger is meeverzekerd. 
 
VI. Wie is de koper? 
U kunt een legitimatiebewijs vragen ter controle van persoonlijke gegevens 
zoals ingevuld op deze koopovereenkomst. Bij onjuiste gegevens loopt u het 
risico dat u de andere partij niet meer terugvindt als er na de ondertekening 
problemen zijn. U kunt ook een adresbevestiging vragen. Het huidige adres 
staat bijvoorbeeld vermeld op een bank- afschrift. 
 
Ook moet  u controleren of de koper minderjarig is, een minderjarige mag op 
grond van de wet niet automatisch dergelijke aankopen doen. Hij heeft daar- 
voor toestemming van zijn ouders  nodig. Laat daarom bij een minderjarige 
koper altijd de ouders  meetekenen op de overeenkomst. Doet u dit niet dan 
kunnen de ouders  de overeenkomst laten ontbinden. 
 
VII. Kentekenbewijs 
Als de caravan/aanhanger een kenteken heeft, moet  deze op naam van de 
nieuwe eigenaar worden gezet.  Dit doet u door samen met de koper naar 
een van de grotere postkantoren te gaan. U als verkoper moet  het gehele 
kentekendeel meenemen en, heel belangrijk, het overschrijvingsbewijs. 
Zodra het kenteken is overgeschreven op naam van de koper bent u niet 
langer verantwoordelijk voor de caravan/aanhanger.  U ontvangt dan het 
vrijwaringsbewijs. Bewaar deze  goed, hiermee toont u aan dat u geen 
eigenaar meer bent. 
 

 
 
 


