
 

 

RAAD VAN TOEZICHT WEST VAN DE NEDERLANDSE 

VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN 

NVM 

 

Meetinstructie. Foutief woonoppervlak vermeld. 

De kopers van een woning beklagen zich erover dat makelaar-verkoper een 

foutief woonoppervlak - 27 m2 meer dan de werkelijkheid -  in zijn 

verkoopinformatie heeft vermeld. Het werkelijke oppervlak kwam aan het licht 

door een taxatie door een derde makelaar.  

De makelaar erkent de fout. Zijn verweer dat de taxatie hoger uitkwam dan de 

overeengekomen koopsom en dat klager aardoor geen schade leed, baat 

beklaagde niet.  

 

UITSPRAAK INZAKE EEN KLACHT VAN: 

 

De heer P. V. en mevrouw K. P., wonende te B,  

hierna te noemen: "klagers" 

 

tegen: 

 

A MAKELAARDIJ B.V., handelend onder de naam K ONROEREND 

GOED, makelaar o.g. te L, lid van de NVM, hierna te noemen: "beklaagde"1.

  

 

 

Verloop van de procedure 

 

1.1 Klagers hebben per e-mail d.d. 25 februari 2017 een klacht ingediend bij 

de Raad van Toezicht tegen beklaagde.  
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1.2 Beklaagde heeft per e-mail d.d. 24 april 2017 verweer gevoerd tegen de 

klacht. 

 

1.3 De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de gewisselde stukken. 

 

1.4 Ter zitting van de Raad van Toezicht d.d. 30 juni 2017 zijn verschenen: 

 

- de heer P. V.; 

- de heer R.A., namens beklaagde, vergezeld van zijn medewerker de 

heer S. van der V. 

 

1.5 Partijen zijn door de Raad van Toezicht gehoord en hebben hun 

standpunten nader toegelicht. 

 

 

2. De feiten 

 

2.1 Als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende weersproken, alsmede 

op grond van de inhoud van de overgelegde stukken, voorzover niet 

betwist, staat het navolgende vast. 

 

2.2 Klagers hebben als kopers op 10 februari 2017 een koopovereenkomst 

gesloten met betrekking tot de woning aan de L-laan 7 te L, waarbij 

beklaagde heeft bemiddeld namens de verkoper van de betreffende 

woning. In de verkoopdocumentatie van deze woning (in de 

verkoopbrochure en op de website van Funda), opgesteld door beklaagde, 

stond een woonoppervlakte aangegeven van 165 m2.  

 

2.3 Op 15 februari 2017 hebben klagers een taxatie laten uitvoeren door een 

taxateur van M Woningmakelaars. Uit het hierop verkregen NEN-2580 

meetrapport is vervolgens gebleken dat de woning een oppervlakte heeft 

van circa 138 m2 in plaats van de in de verkoopdocumentatie opgenomen 

165 m2. 

 

2.4 De foutieve vermelding van de woonoppervlakte is door M aan beklaagde 

kenbaar gemaakt. Beklaagde heeft de vermelding van de woonoppervlakte 

in de verkoopdocumentatie aangepast, zonder klagers te informeren over 

deze aanpassing. 
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3. De klacht 

 

3.1 De klacht van klagers houdt, samengevat, het navolgende in.  

 

3.2 Klagers stellen dat de woonoppervlakte van de woning (in verband met 

gezinsuitbreiding) van essentieel belang was in hun zoektocht naar een 

nieuwe woning en de uiteindelijke koop van de desbetreffende woning. In 

de verkoopdocumentatie is een woonoppervlakte van 165 m2 opgenomen 

in plaats van de werkelijke woonoppervlakte van 137,44 m2. Klagers 

stellen dat beklaagde onzorgvuldig en onprofessioneel heeft gehandeld 

door in de verkoopdocumentatie een onjuiste woonoppervlakte op te 

nemen. Daardoor zijn klagers misleid en hebben klagers schade geleden.  

 

3.3 Tevens beklagen klagers zich erover dat beklaagde na constatering van de 

afwijking van de woonoppervlakte onderhands de verkoopdocumentatie 

heeft aangepast, zonder klagers op enige manier te informeren over deze 

aanpassing. 

 

3.4 Door aldus te handelen heeft beklaagde laakbaar gehandeld. 

 

 

 4. Het verweer 

 

4.1 Beklaagde heeft, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende 

aangevoerd. 

 

4.2 Beklaagde erkent dat sprake is geweest van een onjuiste woonoppervlakte 

in de verkoopdocumentatie. Beklaagde stelt dat er abusievelijk een 

verkeerde woonoppervlakte is aangegeven bij de aanmelding van de 

woning op Funda, in de verkoopbrochure en op haar eigen website.  

 

4.3 Beklaagde heeft aangevoerd dat tijdens de drie bezichtigingen van de 

woning door klagers nooit is gesproken over de woonoppervlakte van de 

woning. Beklaagde stelt voorts niet de kans te hebben gehad om klagers 

in te lichten na de constatering dat een onjuiste woonoppervlakte is 

gebruikt, aangezien beklaagde de woning eerst opnieuw wilde (laten) 

inmeten om duidelijkheid te verkrijgen voor alle partijen. 

 

4.4 Beklaagde betwist dat de klagers door de onjuist weergegeven 

woonoppervlakte schade hebben geleden, nu de taxateur op basis van de 
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juiste gegevens de waarde van de woning hoger getaxeerd heeft dan de 

overeengekomen verkoopprijs. Beklaagde stelt dat de verkeerde 

woonoppervlakte abusievelijk is vermeld in de verkoopdocumentatie en 

niet bewust zaken te hebben verdraaid of personen te hebben misleid. 

 

 

5. Beoordeling van het geschil 

 

5.1 Met betrekking tot de klacht komt de Raad van Toezicht tot het 

navolgende oordeel. 

 

5.2 De Raad van Toezicht stelt vast dat beklaagde erkent dat onder zijn 

verantwoordelijkheid een onjuiste woonoppervlakte is opgenomen in de 

definitieve verkoopdocumentatie, zoals aan klagers gepresenteerd 

gedurende de oriëntatie op de woning. Er is sprake van een aanzienlijke 

afwijking van circa 27 m2 op een werkelijke woonoppervlakte (gemeten 

volgens de geldende normen) van circa 138 m2. Die fout moet beklaagde 

worden aangerekend en dus zal de klacht gegrond worden verklaard en 

een tuchtrechtelijke maatregel worden opgelegd. Het is de 

verantwoordelijkheid van de makelaar zorg te dragen voor juiste, niet-

misleidende informatie bij de verkoop van een woning. 

 

5.4 De Raad van Toezicht merkt wel op dat er geen aanleiding is om te 

veronderstellen dat beklaagde opzettelijk en welbewust een foutieve 

woonoppervlakte heeft opgenomen in de verkoopdocumentatie.  

 

5.5 Gelet op de inhoud van de statuten en het Reglement Lidmaatschapszaken, 

de Erecode NVM en het Reglement Tuchtrechtspraak NVM, komt de 

Raad van Toezicht tot de navolgende uitspraak. 

 

 

 

6. Beslissing 

 

6.1 Verklaart de klacht van klagers: 

 

-  G E G R O N D  - 

 

6.2 Legt beklaagde de maatregel op van: 
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-  B E R I S P I N G  - 

 

6.3 Veroordeelt beklaagde tot betaling aan de Nederlandse Vereniging van 

Makelaars in Onroerende Goederen NVM van de op de behandeling van 

de zaak betrekking hebbende kosten ad € 2.200,-- exclusief btw. 

 

6.4 Verstaat dat aan klagers het door hen betaalde klachtgeld van € 100,- zal 

worden gerestitueerd nadat deze uitspraak onherroepelijk zal zijn 

geworden.  

 

 

Aldus gewezen te Utrecht op _____________ tweeduizendzeventien, door de 

Raad van Toezicht West van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in 

onroerende goederen NVM, in de samenstelling mr. E.A. Messer, vice-

voorzitter, de heer J.L. Sträter, makelaar-lid, met bijstand van mr. R. Imhof als 

plaatsvervangend-secretaris. 

 

 

 

___________________ _____________________ 

Mr. E.A. Messer Mr. R. Imhof  

vice-voorzitter                                                                  plv.-secretaris 


