
Opdracht	tot	dienstverlening	De	Gratis	Makelaar	
	
	

Waarom	deze	opdracht?	
De	Gratis	Makelaar	is	lid	van	VBO,	Vereniging	Bemiddeling	Onroerend	goed.	Wij	hebben	een	
verplichting	om	te	werken	met	een	‘Opdracht	tot	dienstverlening’.	En	we	kunnen	natuurlijk	niet	
zomaar	jouw	woning	in	verkoop	nemen.	Tegelijkertijd	hebben	we	wat	spelregels	opgesteld	om	
misbruik	van	onze	unieke	dienstverlening	te	voorkomen.	Houd	jij	je	daaraan.	Oftewel:	wil	jij	echt	
jouw	woning	te	koop	zetten	en	verkopen.	Dan	is	het	gratis	voor	jou	als	verkoper.	
Wij	verleggen	de	verplichting	voor	de	betaling	van	onze	online	fee	naar	de	koper.	Door	een	slimme	
en	geautomatiseerde	organisatie	hebben	wij	de	beste	prijs/kwaliteit	verhouding	in	Nederland!	Onze	
fee	is	lager	dan	de	helft	van	de	gemiddelde	courtage	in	Nederland.	En	voor	verkoper	dus	gratis	(bij	
verkoop).	
Ondergetekende(n):	
	 Verkoper 1 Verkoper 2 

Voornamen {!Contact_1_firstname} {!Contact_2_Firstname} 
Achternaam {!Contact_1_Lastname} {!Contact_2_Lastname} 
Roepnaam {!Contact_1_roepnaam} {!Contact_2_roepnaam} 

Huidige woonadres {!Contact_1_huidige_woon_adres} 
{!Contact_1_Huisnummer}{!contact_1_huisnummer_toevoeging#value} 

{!Contact_2_huidige_woon_adres} 
{!Contact_2_Huisnummer}{!contact_2_huisnummer_toevoeging#value} 

Postcode {!Contact_1_postcode} {!Contact_2_postcode} 
Woonplaats {!Contact_1_woonplaats} {!Contact_2_woonplaats} 
Geboortedatum {!Contact_1_dateofbirth} {!Contact_2_dateofbirth} 
Geboorteplaats {!contacte_1_geboorteplaats} {!Contact_2_geboorteplaats} 
Mobiel nummer {!Contact_1_Mobilephone} {!Contact_2_Mobilephone} 
Email {!Contact_1_Email} {!Contact_2_Email} 
Burgelijke staat {!Burgelijke_staat_verkoper1#value} {!Burgelijke_staat_verkoper2#value} 
	
Handtekening	verkoper	1:	
	
hierna	te	noemen	“Opdrachtgever”,	
	
ten	deze	handelende	als	eigenaar/gevolmachtigde	van	het	hierna	omschreven	Registergoed,	
verstrekt	een	Opdracht	tot	dienstverlening	bij	verkoop	(	hierna	te	noemen	“de	Opdracht”)	aan:	De	
Gratis	Makelaar	(DGM	B.V.),	telefoonnummer:	085-047	1476	e-mail:	info@degratismakelaar.nl	
hierna	te	noemen	“De	Gratis	Makelaar”,	die	door	medeondertekening	(vooraf	verklaart	deze	
Opdracht	aan	te	nemen,	betreffende	het	volgende	Registergoed:	
	
	
Op	deze	opdracht	zijn	van	toepassing	de	‘Algemene	Consumentenvoorwaarden	van	VBO	Makelaars	
O.Z.	(AV	CZ/44)’,	zoals	tot	stand	gekomen	in	overleg	met	de	Consumentenbond	en	de	Vereniging	
Eigen	Huis	in	het	kader	van	de	Coördinatiegroep	Zelfreguleringsoverleg	(CZ)	van	de	Sociaal	
Economische	Raad	d.d.	juni	2005	welke	in	werking	zijn	getreden	per	16	juni	2011.	Verder	zijn	van	
toepassing	de	Beroeps-	en	Gedragscode	en	het	Reglement	op	de	Tuchtrechtspraak	van	de	Stichting	
Tuchtcollege	Makelaardij	Nederland,	www.tcmnl.nl	.	De	Opdrachtgever	verklaart	deze	te	hebben	
ontvangen	en	daarvan	kennis	te	hebben	genomen.	In	deze	opdracht	zijn	de	rechten	en	verplichtingen	
van	de	opdrachtgever	en	de	makelaar	omschreven.	
De	Opdrachtgever	en	De	Gratis	Makelaar	zijn	verder	overeengekomen:	
	
Artikel	1	
De	opdracht:	



	
Woningopname	&	vraagprijs	advies	

• Woningopname	door	een	lokale	woningmarkt	expert	ten	behoeve	van	het	opnemen	van	de	
woning	kenmerken	en	het	inschatten	van	de	woningwaarde.		

• Advies	geven	inzake	de	vraagprijs.	
• Het	inmeten	van	de	woning	op	inhoud	en	oppervlakte	conform	de	door	de	

branchevereniging	VBO	voorgeschreven	meetinstructie	(NEN2580).	
	
Juridische	zaken	

• Coördinatie	van	het	opstellen	van	het	juridische	dossier.	
• In	het	kader	van	de	wettelijke	meldingsplicht	maken	wij	een	VBO	vragenlijst	aan	met	

woninginfo.	Check	kadastraal	uittreksel.	Aanmaken	van	een	lijst	van	roerende	zaken.	
• Opstellen	van	een	koopovereenkomst.	
• Informeren	projectnotaris	te	weten	"De	Nationale	Notaris".	

	
Marketing	en	presentatie	

• Woningplaatsing	op	Funda,	Jaap,	Pararius,	Huislijn	en	Huispedia	
• Plaatsen	van	de	woning	op	het	biedings	platform	www.degratismakelaar.nl	
• Verstrekken	van	een	verkoopbox	(verkoopbord,	posters,	stickers).	
• Laten	maken	van	woning	foto's	door	een	professionele	fotograaf.	
• Laten	vervaardigen	van	digitale	plattegronden.	

	
Bieden,	onderhandelen	en	koopovereenkomst	
De	woning	wordt	geplaatst	op	online	biedingen	platform.	
Middels	SMS	en	e-mail	notificatie	brengen	wij	je	op	de	hoogte	van	de	biedingen.	
Na	het	bieden	nemen	wij	contact	op	met	de	beste	bieders	om	tot	overeenstemming	te	komen.	Hierna	
stellen	wij	de	de	koopovereenkomst	op	en	zorgen	we	voor	(digitaal)	ondertekenen	ervan	door	
partijen.	
Online	woningdossier	
Een	online	woningdossier	wordt	gebruikt	om	op	digitale	wijze	de	benodigde	stukken	te	verzamelen.	
Online	biedingen	platform	
Op	de	website	van	de	makelaar	wordt	gebruik	gemaakt	van	een	transparant	biedingssysteem.	
Potentiële	kopers	kunnen	op	deze	website	digitaal	bieden	op	de	woning.	Met	de	potentiële	koper(s)	
die	het	hoogste	bedrag	heeft/hebben	geboden	danwel	de	gunstigste	condities	heeft/hebben	
voorgesteld	wordt	(worden)	door	de	makelaar	de	onderhandelingen	gevoerd	teneinde	een	
koopovereenkomst	voor	te	bereiden.	Indien	dit	niet	leidt	tot	een	koopovereenkomst	zullen	in	overleg	
met	opdrachtgever	de	daarna	hoogste/meest	gunstige	bieders	worden	benaderd	danwel	zal	de	
woning	opnieuw	op	de	website	van	de	makelaar	worden	geplaatst	zodat	opnieuw	kan	worden	
geboden.	
	
Artikel	2	
Betaling	van	courtage/fee.	
Let	even	op	hier.	De	koper	betaalt	een	fee	bij	verkoop.	Jij	als	verkoper	bij	verkoop	niet.	Bij	verkoop	
van	de	woning	geldt	het	navolgende:	De	opdrachtgever	verplicht	zich	tot	het	betalen	van	een	
vergoeding	voor	de	geleverde	werkzaamheden,	hierna	te	noemen	“fee”	zoals	hieronder	is	
overeengekomen.	Partijen	zijn,	met	inachtneming	van	de	artikelen	8	en	13	van	bovengenoemde	
Algemene	Consumentenvoorwaarden,	een	Fee	overeengekomen.	Indien	tussen	opdrachtgever	en	een	
derde	een	koopovereenkomst	tot	stand	komt	wordt	jegens	de	koper	door	opdrachtgever	bedongen	
dat	deze	de	Fee	(ten	behoeve	van	opdrachtgever)	zal	voldoen	overeenkomstig	het	bedrag	zoals	
wordt	opgenomen	in	de	biedingsprocedure.	Per	saldo	wordt	dus	afgerekend	door	koper	en	niet	
door	verkoper.	
	
Beëindigen	van	de	dienstverlening:	
Beëindigen	geschiedt	uitsluitend	door	een	schriftelijke	opzegging	ter	attentie	van	Opdrachtnemer.	
In	het	geval	dat	de	opdracht	wordt	ingetrokken	vóór	publicatie	op	Funda	heeft	DGM	B.V.	recht	op	een	
vergoeding	van	€749,-.	



In	het	geval	dat	de	woning	na	6	maanden	niet	online	is	gedaan	nadat	de	
woningopname/vraagprijsadvies	en	tevens	de	foto’s	of	inmeting	heeft	plaatsgevonden,	heeft	DGM	
B.V.	recht	op	een	voorschot	van	€749,-	dat	wordt	verrekend	bij	transport.	
In	het	geval	dat	de	opdracht	wordt	ingetrokken	na	woningopname/vraagprijsadvies,	foto’s	en	
inmeting	heeft	plaatsgevonden	en	de	woning	op	Funda	is	gepubliceerd	heeft	DGM	B.V.	recht	op	
vergoeding	van	€1.999,-.	Dit	in	plaats	van	de	totale	fee	DGM	B.V.	kan	verdienen	bij	verkoop	van	de	
woning.	
Indien	de	Opdrachtgever	deelgenoot	is	van	een	onverdeeld	eigendom	en	één	of	meerdere	der	
deelgenoten	(waaronder	Opdrachtgever	zelf)	de	onverdeelde	eigendom	geheel	verkrijgt,	dan	wordt	
de	door	de	Opdrachtgever	verschuldigde	courtage	vastgesteld	op	basis	van	de	waarde	over	de	volle	
eigendom.	
In	de	koopovereenkomst	tussen	de	opdrachtgever	en	de	koper	wordt	opgenomen	dat	de	koper	de	
koopprijs	is	verschuldigd.	De	koopprijs	bestaat	uit	de	koopsom	voor	de	onroerende	zaak,	te	
vermeerderen	met	de	bovengenoemde	fee.	
Opdrachtgever	verstrekt	aan	de	makelaar	last	en	volmacht	tot	het	plaatsen	van	de	feenota	op	de	
eindafrekening	bij	de	notaris.	De	fee	zal	dus	bij	de	eindafrekening	door	de	opdrachtgever	aan	de	
makelaar	worden	voldaan.	
	
Artikel	3	
De	‘Vragenlijst	voor	de	verkoop	van	een	onroerende	zaak’	(hierna	te	noemen	‘Vragenlijst’)	wordt	in	het	
persoonlijke	woningdossier	ingevuld.	In	deze	Vragenlijst	geeft	Opdrachtgever	informatie	en	legt	hij	
verklaringen	af	aangaande	het	te	verkopen	Registergoed	die	voor	De	Gratis	Makelaar	nodig	zijn	voor	
de	uitvoering	van	de	opdracht	tot	bemiddeling.	De	opdrachtgever	verklaart	deze	informatie	en	
verklaringen	naar	beste	weten	en	waarheid	te	verstrekken.	
Indien	de	Opdrachtgever	deze	informatie	en	verklaringen	aflegt,	terwijl	hij	wist	of	had	moeten	weten	
dat	dit	in	strijd	is	met	de	waarheid	(	en	hij	dus	te	kwader	trouw	is)	dan	kan	hij	aansprakelijk	zijn	voor	
alle	door	De	Gratis	Makelaar	als	gevolg	hiervan	geleden	of	te	lijden	schade.	
	
Artikel	4	
De	Makelaar	zal	de	door	Opdrachtgever	verstrekte	informatie	en	verklaringen	aan	kandidaat-kopers	
melden.	
	
Artikel	5	
Opdrachtgever	zal	aan	De	Gratis	Makelaar	de	eigendomsbewijzen	of	afschriften	van	andere	
documenten	betreffende	het	Registergoed	verstrekken.	
	
Artikel	6	
Het	object	wordt	via	internet	aangeboden	waarbij	potentiële	kopers	per	opbod	op	de	woning	kunnen	
bieden.	De	makelaar	zal	opdrachtgever	nader	adviseren	over	de	vraag-	en	laatprijs	in	welk	kader	de	
woning	door	een	taxateur	wordt	gewaardeerd.	De	kosten	van	deze	waardebepaling	zijn	onderdeel	
van	de	dienstverlening	van	De	Gratis	Makelaar.	
	
Artikel	7	
Het	object	is	te	aanvaarden	in	overleg.	
	
Artikel	8	
De	Opdrachtgever	stemt	ermee	in	dat:		

a. De woning wordt aangeboden middels de website van De Gratis Makelaar waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een transparant biedingssysteem.  

 b. De woning wordt verkocht na gunning door opdrachtgever 

 
c. De Gratis Makelaar een aanbieding van het Registergoed, eventueel met foto’s, 

tekeningen en dergelijke, ter kennis brengt van collega’s en derden en dat deze online 
worden gepubliceerd op o.m. Funda en www.degratismakelaar.nl.   

d. De Gratis Makelaar verstrekt aan opdrachtgever een verkoopbox, onder meer bevattende 



een te koop bord en –posters, open huis posters e.d.  
e. De Opdracht voor onbepaalde tijd loopt, tenzij anders is overeengekomen. 

Beëindiging geschiedt overeenkomstig artikel 6 van de Algemene Consumentenvoorwaarden.  
f. De Makelaar zorgdraagt voor het opmaken van een fotoreportage, inmeting van de woning 

en het verzorgen van plattegronden.  
h. De publicatiekosten en plaatsingskosten op diverse websites zijn onderdeel van de 

dienstverlening van De Gratis Makelaar. De Funda basis plaatsing is gedurende het eerste 
jaar voor de opdrachtgever onderdeel van de gratis dienstverlening. Bij verlenging van 
deze basisplaatsing voor 1 jaar, komen de kosten ad € 255,- voor rekening van Opdrachtgever.  

Artikel	9	
Alle	in	deze	overeenkomst	genoemde	bedragen	zijn	inclusief	21%	BTW	
	
Artikel	10	
Door	ondertekening	van	deze	opdracht	verklaart	de	opdrachtgever	dat	hij	bevoegd	is	tot	verkoop	
van	de	woning	en	dat	hij,	als	hij	de	woning	niet	of	met	derden	in	eigendom	heeft	en/of	hij	eigenaar	
van	de	woning	is	en	een	echtgenoot	of	een	geregistreerd	partner	heeft	die	in	de	te	verkopen	woning	
woont,	over	volmachten	beschikt	om	voornoemde	(rechts)personen	aan	een	door	hem	te	sluiten	
koopovereenkomst	te	binden.	De	opdrachtgever	is	verplicht	deze	volmachten	aan	te	tonen	als	De	
Gratis	Makelaar	daarom	vraagt,	bij	gebreke	waarvan	De	Gratis	Makelaar	haar	werkzaamheden	uit	
hoofde	van	deze	overeenkomst	van	opdracht	mag	opschorten	of	beëindigen.	
	
Artikel	11	
Aanvullende	bepalingen	in	‘Verkoopvoorwaarden	De	Gratis	Makelaar’.	Deze	zijn	te	vinden	op	de	
website	van	De	Gratis	Makelaar	en	in	jouw	persoonlijke	woningdossier.	
	
Artikel	12	
Aanvullende	bepaling:	wanneer	de	woning	buiten	ons	makelaarskantoor	om	verkocht	wordt	terwijl	
de	opdracht	nog	loopt,	vervalt	daarmee	deze	opdracht	tot	bemiddeling	bij	verkoop	en	wordt	de	fee	
die	normaliter	wordt	gerekend	aan	koper	bij	u	in	rekening	gebracht.	
	
Artikel	13	
De	opdrachtgever	stemt	er	uitdrukkelijk	mee	in	dat	het	niet	is	toegestaan	één	of	meerdere	biedingen	
op	de	eigen	woning	uit	te	brengen.	Doet	de	opdrachtgever	dit	toch	dan	wordt	de	woning	direct	van	
de	website	van	De	Gratis	Makelaar	gehaald.	Daarmee	eindigt	de	opdracht	tot	bemiddeling	bij	
verkoop	en	worden	er	intrekkingskosten	in	rekening	gebracht	van	€1.999,-	incl.	21%	BTW.		
EU	RICHTLIJN	CONSUMENTENRECHTEN	2014	
Wanneer	de	opdracht	betrekking	heeft	op	dienstverlening	ten	aanzien	van	voor	bewoning	bestemde	
ruimte,	is	op	deze	opdracht	tot	dienstverlening:	

• Geen	bedenktijd	van	toepassing,	indien	de	opdracht	tot	stand	is	gekomen	op	het	kantoor	van	
het	VBO-lid.	Doch	heeft	het	VBO-lid	de	informatieplicht	van	de	richtlijn	
consumentenrechten	correct	en	volledig	toegepast;	

• Veertien	dagen	bedenktijd	na	ondertekening	van	toepassing,	indien	de	opdracht	op	een	
andere	wijze	tot	stand	is	gekomen	dan	op	het	kantoor	van	het	VBO-lid.	Eveneens	heeft	het	
VBO-lid	de	informatieplicht	van	de	richtlijn	consumentenrechten	correct	en	volledig	
toegepast;	

Ingeval	het	VBO-lid	de	opdrachtgever	niet	heeft	geïnformeerd	over	de	bedenktijd,	wordt	deze	
verlengd	tot	maximaal	één	jaar	na	de	totstandkoming	van	de	opdracht.	Ontvangt	de	opdrachtgever	
deze	informatie	op	een	later	moment	alsnog	van	het	VBO-lid,	dan	geldt	de	bedenktijd	van	veertien	
dagen	vanaf	dat	moment.		
Als	de	opdrachtgever	gebruik	wil	maken	van	zijn	recht	op	herroeping	van	de	opdracht,	meldt	hij	dit	
binnen	de	bedenktijd	met	de	gestelde	termijn	van	14	kalenderdagen	door	middel	van	een	expliciete	
schriftelijke	of	elektronische	mededeling	aan	het	VBO-lid.	Na	ontvangst	van	deze	mededeling	stuurt	
het	VBO-lid	onverwijld	een	ontvangstbevestiging.		



Indien	de	opdrachtgever	gebruik	maakt	van	de	bedenktijd,	kan	het	VBO-lid	slechts	de	tot	dan	toe	
daadwerkelijk	gemaakte	kosten	in	rekening	brengen	bij	opdrachtgever.		
De	bewijslast	voor	de	juiste	en	tijdige	uitoefening	van	het	recht	op	de	bedenktijd	ligt	bij	de	
opdrachtgever.	


