
 Verkoopovereenkomst. 
 

NAAM (hierna te noemen opdrachtgever) geeft Daphne Neufeglise (hierna te noemen 
opdrachtnemer) toestemming de bikini van het merk MERK met de kleur KLEUR te verkopen aan 
een derde (hierna te noemen koper).  
 

1. De overeengekomen verkoopprijs is €00,00  
2. Bij verkoop van de bikini houdt de opdrachtnemer €50,00 in als bemiddelingscommissie.  
3. Het verkoopbedrag minus de bemiddelingscommissie wordt na verkoop direct overgemaakt 

aan de opdrachtgever. Danwel via overboeking, dan wel middels een betaalverzoek. 
4. De bikini wordt pas aan de koper meegegeven wanneer de betaling voldaan is (cash of per 

betaalverzoek). Zonder betaling wordt de bikini niet meegegeven, noch verzonden. 
5. Verkoop is definitief en kan voor geen van de betrokken partijen worden teruggedraaid. 
6. De naam van de koper wordt uit privacy overweging niet vrijgegeven aan de opdrachtgever. 
7. De naam van de opdrachtgever wordt uit privacy overweging niet vrijgegeven aan de koper. 
8. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de bikini zelf te verkopen of om onderhandelingen te 

voeren met mogelijk geïnteresseerden. Mocht een derde zich bij de opdrachtgever melden 
met interesse dan is de opdrachtgever verplicht deze door te verwijzen naar de 
opdrachtnemer. Dit alles om valse prijsafspraken en onderhandelingen te voorkomen. 

9. Mocht de opdrachtgever de bikini weer in eigen bezit willen hebben dan vervalt deze 
verkoopovereenkomst. 

10. Mocht de opdrachtgever de bikini weer in eigen beheer willen hebben dan dient zij de bikini 
persoonlijk op te halen, de bikini wordt zonder enkele uitzondering niet meegegeven aan een 
derde. De kosten voor het wassen en eventueel aanvullen van verloren stenen bedraagt 
€15,- 

11. Indien de opdrachtgever de bikini binnen 16 weken na onderstaande datum weer in ontvangst 
wenst te nemen per post of persoonlijk ophalen, dan zijn de behandelingskosten €25,-. De 
bikini wordt verzekerd verzonden (tot €500) met een track & trace code. Na 16 weken is dit 
€15,- verzend en verpakkingskosten). Indien de bikini wordt opgehaald zijn hier geen kosten 
aan verbonden. 

12. De bikini wordt zonder enkele uitzondering niet verzonden naar een andere adres dan op 
deze verkoopovereenkomst staat vermeld.  

 
Opdrachtgever en opdrachtnemer verklaren hiermee deze overeenkomst te hebben gelezen, te 
begrijpen en hiermee akkoord te gaan. 
 
Naam opdrachtgever: Naam opdrachtnemer: 
 
 
Handtekening opdrachtgever: Handtekening opdrachtnemer: 
 
 
 
 
 
 
Datum: Datum: 
 
 
Telefoonnummer van opdrachtgever: 
Straat en huisnummer: 
 
 



Postcode en plaats: 
 
 
 


