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Vast en Onherroepelijk bod 
 
 
De ondergetekenden, 
 
_______________________________   Naam en Voornaam   _______________________________ 
_______________________________             Adres                _______________________________ 
_______________________________                                      _______________________________ 
_______________________________      Burgerlijk status      _______________________________ 
 
Kopie van de identiteitskaart of print van de E-id wordt bijgevoegd 
 
Hierna genoemd de “aanbieders”, 
 
Geven hierbij een “Vast en Onherroepelijk bod” ten belope van ____________________ Euro, zeggen 
en schrijven _______________________________________________________________, voor de 
aankoop van het eigendom gelegen te ___________________________________________ 
______________________________________.  
Eigendom wel bekend, zodat er geen verdere beschrijving wordt verlangd en in de staat waarin het 
eigendom zich thans bevindt. 
Dit bod blijft geldig voor een periode van ____ dagen, te rekenen vanaf heden tot en met __________, 
______ uur. 
 
Het is de ondertekenaars wel bekend dat bij akkoord van de begunstigden binnen de periode hierboven 
vermeld, zij in elk geval zullen gehouden zijn de definitieve verkoopovereenkomst te ondertekenen en 
dit binnen de _____ dagen na goedkeuring van de eigenaars. Ook dienen zij de notariële akte te laten 
doorgaan. Vanaf de ondertekening van de overeenkomst worden de aanbieders (kandidaat-)kopers en 
de begunstigden (kandidaat-)verkopers 
Een waarborg / voorschot van ___________ Euro, zeggen en schrijven ________________________ 
__________________________ dient bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst 
of wederzijdse aankoop-/verkoopbelofte op ons kantoor betaald te worden. 
Dit bedrag zal geconsigneerd worden op de derdenrekening van Patrimmonium tot dit bedrag toekomt 
aan de verkopers of moet worden teruggegeven aan de kopers. 
 
Het niet naleven van onderhavig bod zal de benadeelden toelaten een schadevergoeding van 10% (tien 
procent) van het hierboven vermelde vast en onherroepelijk bod te eisen van zij die deze overeenkomst 
verbreken.  
 
Notaris aangesteld door de koper(s): ___________________________________________________ 
Notaris aangesteld door de verkoper(s): _________________________________________________ 
 
De eigendomsoverdracht alsook de gebeurlijke risico’s zullen pas overgedragen worden van de 
verkopers op de kopers op het moment van het ondertekenen van de authentieke akte bij de notaris, 
tenzij anders bepaald zou worden in de onderhandse verkoopovereenkomst. 
 
Opschortende voorwaarden: 
Onderhavig bod heeft plaats onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een hypothecair 
krediet/financiering ten bedrage van _______________________ Euro, tegen de normale 
marktvoorwaarden. Wanneer geen krediet toegestaan wordt, zullen de koper(s) de makelaar hiervan 
per mail inlichten binnen de 21 kalenderdagen na ondertekening van deze overeenkomst. Bij deze mail 
worden minimaal 2 attesten van hypothecaire instellingen gevoegd waaruit blijkt dat geen financiering 
kan verkregen worden.  
Bij ontstentenis van verwittiging binnen de voormelde termijnen op de voormelde wijze, wordt de 
voorwaarde geacht vervuld te zijn en is de verkoop definitief bij goedkeuring van de verkoper(s). 
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Bijzondere voorwaarden: 

• OVAM: Het bekomen van het vereiste bodemattest betreffende voorschreven eigendom waaruit 
blijkt dat voor dit eigendom geen gegevens beschikbaar zijn bij de OVAM of waaruit geen 
bodemverontreiniging blijkt die aanleiding geeft tot verplichte sanering evenals het bekomen, 
via navraag bij de bevoegde stedelijke of gemeentelijke instanties of op eender welke andere 
wijze van de (redelijke) zekerheid dat de grond van voorschreven eigendom geen risicogrond 
is als bedoeld in het Vlaams Bodemdecreet. 
 

• Vastgoedinformatie: Het bekomen van de zekerheid dat voorschreven eigendom niet 
zonevreemd is en dat het niet het voorwerp uitmaakt van een bouwmisdrijf, van een (ontwerp 
van) nog niet uitgevoerd onteigenings- of rooilijnplan of van enige stedenbouwkundige 
beschermingsmaatregel en geen deel uitmaakt van een bos in de zin van het bosdecreet. 
 

• ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
• ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
• ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
• ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

• ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

• ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 
Gedaan op _______________________________, te ______________________________________ 
Om te goeder trouw te worden uitgevoerd, na lezing en goedkeuring, genaamtekend 
Aanbieder(s)/koper(s), (handgeschreven voor akkoord, naam en handtekening van alle 
aanbieders/kopers) 
 
 
 
 
 
 
Begunstigde(n)/verkoper(s) verklaren akkoord te gaan met huidig vast en onherroepelijk bod tegen de 
hoger vermelde voorwaarden op datum van __________________________________ te _______uur. 
 
 
 
 
 
(handgeschreven voor akkoord, naam en handtekening van alle begunstigden/verkopers) 


