VERKOOPDOCUMENT

NR: D

Hierbij verklaren wij, Heijmans Materieel Beheer B.V. “verkoper”dat
Naam “koper”

:

Adres

:

Postcode

:

Telefoon

:

op de datum

Plaats :

-20 ……. van ons heeft gekocht:

Materieelnaam

:

Materieelnummer

:

Kenteken / serienummer

:

Tellerstand

:

Opmerking op factuur te vermelden:

voor een bedrag van: €

excl. BTW / €

incl. BTW

Het bovengenoemde verkoopbedrag wordt middels dit verkoopdocument per kas voldaan/ wordt
(telefonisch) overgemaakt o.v.v. bovenstaand verkoopnummer. (bankrekeningnummer: ING ’sHertogenbosch 65.82.90.835 t.n.v. Heijmans Materieelbeheer B.V. te Rosmalen). De factuur wordt
nagezonden.
De koper verklaart middels ondertekening op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de toestand van
hierboven genoemd(e) materieelstuk(ken), tevens dat eventuele kosten voor transport, belasting,
verzekering en alle niet genoemde, doch niet buiten beschouwing te laten overige kosten voor rekening
komen van bovengenoemde koper per de levering. Zie “bijlage inzake informatie bij verkoop” (Z.o.z.)
Verkoper behoudt zich het eigendom van het/de hierboven vermelde materieelstuk(ken), totdat de
genoemde koopsom en de daarover verschuldigde B.T.W. door koper volledig is betaald.
Koper dient binnen 10 werkdagen na bovenvermelde datum de gekochte zaken te betalen en af te halen
(“Levering”).
Namens Heijmans Materieel Beheer B.V.

Namens de koper,

(Naam)

(Naam)

(Handtekening)

(Handtekening)

Verzoek om bovengenoemd(e) materieelstuk(ken), per bovenstaande datum:
- van huidige locatie- en uit materieelbestand te verwijderen als zijnde verkocht;
- factuur aan koper te verzenden;
- dit document na uitvoering te retourneren aan verkoopverantwoordelijke (kopie factuur bijvoegen)

Betaling ontvangen Administratie

010210

d.d.
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Aanwezig bij verkoop en overhandigd
Ja

Nee

□

□

□

CE-markering op machine

□

□

□

Nederlandse gebruikershandleiding d.d.:

□

□

□

Materieelstuk voorzien van afkeurlabel

□

□

□

Optioneel: certificaten/kraanboek

□

□

□

Vrijwaringsbewijs overhandigd (bij verkoop voertuig)

□

EG verklaring II-A

d.d.:

Nvt

Aan koper is onderstaand medegedeeld door: …………………………. op: ……. - ……….. - 20………….
1. ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Bijlage inzake informatie bij verkoop
“Koper, als professionele koper, verklaart dat verkoper aan zijn eventuele mededelings- en
onderzoeksplicht heeft voldaan. Verkoper is niet bekend met verborgen gebreken.
Hierboven genoemde materieelstuk(ken) worden verkocht zonder enige garantie.
Verkoper treedt slechts op als verkoper van gebruikte materieelstukken en kan geen enkele
conformiteitgarantie geven. Evenmin kan verkoper de wederinbedrijfstelling garanderen noch de goede
functionering of de aanwezigheid van bijbehorende hulp- of wisselstukken, handleidingen enz.
In geen geval kan verkoper aansprakelijk gesteld worden voor (in)directe schade door welke oorzaak ook,
zoals tengevolge van eventuele gebreken aan genoemde materieelstuk(ken). Koper vrijwaart verkoper
tegen eventuele aanspraken van derden wegens dergelijke schade. Geen enkele productaansprakelijkheid
kan verkoper ten laste gelegd worden indien hij niet de fabrikant is van de door hem geleverde
materieelstukken.
Koper kan van verkoper geen nakoming vorderen van verplichtingen van verkoper op grond van dit
verkoopdocument indien de niet-(tijdige-)nakoming door verkoper (in)direct op enigerlei wijze voortvloeit uit
overmacht”.
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