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BOD VOOR DE KOOP VAN EEN ONROEREND GOED 
 
De ondergetekende(n): 
Mijnheer/Mevrouw 
…………………………………………………………………………………………….…………………………..…, 
geboren op ………../……..…/……..… te ……………………………………….………, NN ……………….…..... 
en (zijn echtgenote), 
Menheer/Mevrouw 
……………………………………………………………………………………………………………………...……, 
geboren op ………../……..…/……..… te ……………………………………….………, NN …………………...… 
gedomicilieerd te…………………………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : ……………………..  - GSM : ………………………. - E-mail : ………………………....……………………. 
hierna genoemd de Bieder(s) 
verklaart (verklaren), door zijn (hun) aanwezigheid, zich ertoe te verbinden eenzijdig en onherroepelijk op te 
treden als koper(s)van volgend onroerend goed: 
Beschrijving van het goed: 
 Aard van het goed….……………………………………………….…………………………………………… 
 Gemeente :……………………………………….……………………………….……………………………… 
 Straat: ……………………………………………………………………….…………………………………….. 
 
Voor de prijs van 
…………………………………………………………………………….…………….………………….…………….… 
(in cijfers en in letters) 
In de staat waarin het zich bevindt, zonder garantie van inhoud, alle kosten, om het even welke rechten en 
notariskosten niet inbegrepen. 
De notaris(sen) van de Bieder zijnde Meester………………………………………………………..… Notaris te 
………….……….…………………………………………………….. 
Dit bod is geldig tot …….../………./…….... ’s middags, de Eigenaar moet zijn aanvaarding kenbaar maken 
aan de Bieder ten laatste op deze datum. 
Met dit bod verbindt(den) de ondergetekende(n) zich er solidair en onverdeelbaar toe, een 
verkoopsovereenkomst te ondertekenen zo vlug mogelijk volgend op het versturen van de eventuele 
aanvaarding van dit bod (onder voorbehoud van ontvangst van alle administratieve documenten, nodig voor 
het opstellen van overeenkomst) en het verlijden van de authentieke akte ten laatste binnen de vier 
maanden te rekenen vanaf het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst. 
Het bod is gedaan onder volgende voorwaarde(n) :  
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………..……………………………….…… 
……………………………………………………………………………….…….………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………..…………………………………..……
Dit bod werd vandaag medegedeeld : 
Aan het immobiliënagentschap WELLIMMO, rue Houchettes 52, 6920 Wellin –TEL : 0487/76.21.22 –  
E-mail : vente@wellimmo.be - die dit goed vertegenwoordigt op vraag van zijn eigenaar en die zich ertoe 
verbindt hem dit bod over te maken in de loop van de dag. 
Opgemaakt te …………………………………………..…… op …….…/…….…/……....  
                
DE BIEDER Voor aanvaarding,  

DE EIGENAAR 
 
 
 
 
………………………….. 

 
 
 
 
………………………….. 
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