
 

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onduidelijkheid over bezichtigingskosten. Automatische 

incasso. 

 

Beklaagde is voor klager opgetreden als aankoopmakelaar. In dat kader heeft beklaagde klager 

begeleid bij de bezichtiging van de woning die klager uiteindelijk heeft gekocht en heeft beklaagde 

voor klager ook de aankooponderhandelingen verricht. Klager verwijt beklaagde dat hij hem kosten 

voor de bezichtiging in rekening heeft gebracht en meerdere malen heeft getracht om deze kosten via 

automatische incasso van klager vergoed te krijgen. 

De Raad stelt vast dat klager zich bewust was dan wel had moeten zijn van de verplichting om aan 

beklaagde een vergoeding voor het verrichten van de bezichtiging te betalen. Voorts neemt de Raad 

aan dat beklaagde bevoegd was een incasso van de bankrekening van klager door te voeren. Het feit 

dat beklaagde meerdere keren heeft getracht de vergoeding waarop hij aanspraak mocht maken, te 

incasseren, kan niet als klachtwaardig worden bestempeld. Nu de pogingen daartoe over meerdere 

jaren zijn verspreid, had het beklaagde gesierd op enig moment klager - bijvoorbeeld in een brief - 

deugdelijk uiteen te zetten wat de situatie was en waarop beklaagde zijn handelwijze baseerde. Het feit 

dat een dergelijke brief aan het dossier ontbreekt maakt het handelen van beklaagde niet 

klachtwaardig.  
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Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs 
in onroerende goederen NVM 
 
 

De loop van de procedure 

 

De Raad heeft via de Afdeling consumentenvoorlichting de klacht d.d. 15 juni 2016 

ontvangen van de heer F., wonende te A., hierna te noemen “klager”, als gericht tegen de 

heer J., makelaar tevens aangeslotene bij de Vereniging, hierna te noemen “beklaagde”, 

werkzaam bij de makelaardij-onderneming [naam makelaarskantoor] te A. 

 

Op 30 december 2016 is beklaagde verzocht op de klacht schriftelijk te antwoorden welk 

verzoek, daar een reactie van beklaagde uitbleef, op 2 februari 2017 is herhaald. Aangezien 

hierop evenmin tijdig een reactie is gevolgd van beklaagde, is partijen medegedeeld dat 

door de Raad de schriftelijke behandeling van de klacht als afgesloten werd beschouwd. 

Hierop heeft beklaagde per e-mail van 23 maart 2017 gereageerd met een brief d.d. 22 

februari 2017 waarin werd ingegaan op de klacht. Deze brief is aan het dossier toegevoegd 

en doorgezonden naar klager. 

 

De mondelinge behandeling van de klacht door de Raad heeft plaatsgevonden op 10 mei 

2017. Hierop is klager in persoon verschenen, evenals beklaagde.  

 

DE FEITEN 

 



 

Beklaagde heeft als aankoopmakelaar opgetreden voor klager in 2009. Deze opdracht heeft 

geleid tot een koopovereenkomst met betrekking tot een woning te A., hierna te noemen: 

“de woning”. Voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst heeft een 

bezichtiging in de woning plaatsgevonden waarbij beklaagde aanwezig was tezamen met 

klager. Beklaagde heeft de woning afgenomen op 3 mei 2010. 

 

Op 29 september 2010 heeft beklaagde € 275,- geïncasseerd van de bankrekening van 

klager. Klager heeft deze betaling gestorneerd en beklaagde per e-mail gevraagd waar 

genoemde incasso betrekking op had.  

 

In februari 2012 heeft klager van beklaagde een e-mail met een aanmaning ontvangen tot 

betaling van evengenoemd bedrag. Hiertegen heeft beklaagde per e-mail geprotesteerd. Op 

7 mei 2016 heeft beklaagde aan klager wederom een e-mail ter aanmaning gestuurd. Op 10 

mei 2016 heeft klager per e-mail tegen ook deze aanmaning geprotesteerd en beklaagde 

laten weten dat er van een openstaande factuur geen sprake kan zijn. Op 28 mei 2016 heeft 

beklaagde wederom een e-mail aan klager gestuurd waarna klager zijn klacht heeft 

ingediend. 

 

 

 

DE KLACHT 

 

Klager heeft als klacht naar voren gebracht dat beklaagde haar administratie niet op orde 

heeft door regelmatig klager aan te manen een onterechte factuur van diverse bedragen 

variërend van € 275,= tot € 1.250,= te betalen ondanks de bezwaren van klager tegen deze 

aanmaningen en zijn verzoeken om informatie aan beklaagde.  

 

Op grond hiervan heeft beklaagde klachtwaardig gehandeld, zo meent klager. 

 

VERWEER 

 

Beklaagde heeft verweer gevoerd. Hierop wordt bij de beoordeling van de klacht ingegaan.  

 

DE BEOORDELING 

 

Klager heeft als toelichting op zijn klacht naar voren gebracht dat het hem gaat om de 

wijze waarop met een vermeende factuur wordt omgegaan. Kern van de klacht is de 

slechte communicatie over meerdere jaren. Klager heeft beklaagde ingeschakeld om hem 

bij te staan bij de aankoop van een appartement. Via de notaris in diens nota van 

afrekening is door klager de vergoeding voor de diensten van beklaagde betaald. Toen 

beklaagde op enig moment met een poging tot incasso door beklaagde te maken kreeg, 

heeft klager beklaagde verzocht om informatie. Hierbij dient te worden bedacht dat er door 

klager geen toestemming was verleend aan beklaagde om een automatische incasso door te 



 

voeren. Klager heeft op zijn verzoek pas na zeventien maanden de eerste reactie van 

beklaagde ontvangen. Vervolgens is een “laatste aanmaning” tot betaling van € 1.200,= 

verzonden. Hiervan is klager erg geschrokken. In de periode hierna heeft klager niets meer 

vernomen om uiteindelijk wederom te worden geconfronteerd met een verzoek tot 

betaling. Ditmaal bleek het te gaan om een betaling van € 275,= met een warrige 

onderbouwing, zo meent klager. Naar aanleiding van de e-mail van beklaagde in mei 2016 

heeft klager besloten een officiële klacht in te dienen bij beklaagde zelf. Daarbij heeft 

klager beklaagde verzocht te reageren, maar dat bleek ijdele hoop. Vervolgens heeft klager 

geen andere mogelijkheid gezien een klacht in te dienen bij de Vereniging. Overigens heeft 

beklaagde in de tussentijd klager een incassobedrijf op zijn dak gestuurd. Klager hoopt met 

onderhavige klacht te bereiken dat na afwikkeling daarvan niets meer van beklaagde wordt 

vernomen.  

 

Beklaagde heeft als verweer naar voren gebracht dat bij aankoopopdrachten door 

beklaagde aan hun opdrachtgevers een vast pakket aan diensten wordt aangeboden met 

vaste prijzen. Op het moment dat de opdracht van klager tot stand kwam, diende een 

opdrachtgever € 275,= inclusief BTW te betalen bij de eerste bezichtiging van een te koop 

aangeboden woning. Dat bedrag diende direct na die bezichtiging te worden voldaan. Bij 

een succesvolle aankoop werd door de opdrachtgever het bedrag van € 1.200,= inclusief 

BTW betaald via de nota van afrekening van de notaris bij de afname van de woning. 

Weliswaar zijn in de loop der jaren de kosten gestegen en derhalve wijzigingen in de 

tarieven doorgevoerd, maar de hoofdstructuur van deze dienstverlening van beklaagde is 

hetzelfde gebleven. Die wordt uitvoerig met potentiële cliënten besproken in het eerste 

contact en is duidelijk op de website van beklaagde terug te vinden. Er is door klager voor 

gekozen om de betaling voor de eerste dienst van een bezichtiging via een automatische 

incasso te laten verlopen. Dit geschiedde op basis van een telefonisch akkoord van de 

opdrachtgever. Overigens is deze automatische incasso inmiddels vervangen door een 

betaling via iDeal. Ook in het onderhavige geval is de incasso direct na de aankoop van de 

woning van klager aan de bank aangeboden. Die incasso is evenwel gestorneerd. De 

incasso is herhaald in april 2010, die eveneens tot stornering heeft geleid. Zo zijn over een 

aantal jaren verspreid meerdere pogingen door beklaagde gedaan om het bedrag van € 

275,= via een incasso van klager betaald te krijgen. De storneringen zijn terug te voeren 

geweest op een ontoereikend saldo dan wel de actieve stornering door klager zelf. Het 

geval wil, zo heeft beklaagde naar voren gebracht, dat er regelmatig door beklaagde 

pogingen zijn gedaan om telefonisch met klager in contact te treden maar die zijn niet 

gelukt. In maart 2011 is een brief met uitleg van de situatie onder het verzoek tot betaling 

over te gaan naar klager verzonden. Hierop heeft beklaagde geen reactie vernomen. Het is 

weliswaar juist dat beklaagde op 7 mei 2016 een herinneringsmail heeft gestuurd waarop 

een onjuist bedrag staat vermeld, maar in de ogen van beklaagde staat ook in die e-mail 

duidelijk vermeld dat het beklaagde te doen was om de betaling van € 275,=. Naar 

aanleiding van de klacht bij de Vereniging heeft beklaagde op 7 juli 2016 per e-mail klager 

uit coulance een korting van € 125,= aangeboden met het verzoek te reageren opdat tot 

aanpassing van de factuur kan worden overgegaan. Deze e-mail heeft klager evenwel niet 



 

bereikt, naar beklaagde vermoedt doordat klager is uitgeschreven voor reclame-e-mails. 

Uiteindelijk is door beklaagde - naar hij stelt in een ultieme poging om de zaak af te 

wikkelen – klager een compensatie van 100% aangeboden. Ook daarmee is klager niet 

akkoord gegaan. Een en ander neemt evenwel niet weg dat beklaagde van mening is dat 

klager vanaf de start van de opdracht in gebreke is geweest. Immers, klager had ervoor 

moeten zorgen dat er voldoende saldo op zijn bankrekening aanwezig was. Op grond 

hiervan is beklaagde van mening dat hem geen verwijt kan worden gemaakt. 

 

De Raad overweegt als volgt. 

 

Vaststaat dat beklaagde van klager opdracht heeft gekregen tot bemiddeling bij de aankoop 

van een woning. Vaststaat eveneens dat beklaagde die opdracht heeft uitgevoerd. Klager 

heeft niet of onvoldoende bestreden dat de dienstverlening aan klager heeft bestaan uit, 

eenvoudig gezegd, zowel de bezichtiging van de woning als de onderhandelingen die tot de 

aankoop daarvan hebben geleid.  

 

De Raad begrijpt de klacht van klager aldus dat  hij enerzijds met beklaagde niet een 

vergoeding voor de dienstverlening voor de bezichtiging is overeengekomen dan wel dat 

hij niet heeft begrepen dat hij daarvoor een vergoeding verschuldigd werd, en anderzijds  

dat klager beklaagde geen toestemming heeft verleend tot “automatische incasso” over te 

gaan, 

 

De Raad beschikt niet over de factuur van beklaagde aan klager voor de dienst van de 

bezichtiging van de woning. Beklaagde heeft ter zitting evenwel deze factuur getoond 

evenals de nota van afrekening van de notaris. Klager heeft ter zitting niet de juistheid van 

die nota bestreden. Onderdeel van die nota maakt de vergoeding voor beklaagde uit voor 

de bezichtiging onder de vermelding dat de kosten zijn vooruitbetaald. Gelet hierop trekt 

de Raad de conclusie dat klager zich bewust was dan wel had moeten zijn van de 

verplichting tot betaling van de vergoeding voor het verrichten van de dienst van de 

bezichtiging. Dit stemt overeen met de toelichting van beklaagde op zijn werkwijze en het 

pakket van diensten dat door hem wordt aangeboden in het kader van een 

aankoopopdracht. Klager heeft die werkwijze niet dan wel onvoldoende bestreden. 

 

Wat betreft de stelling van klager aan beklaagde geen toestemming te hebben verleend tot 

incasso over te gaan, overweegt de Raad dat vaststaat dat beklaagde meerdere keren het 

bedrag van de vergoeding voor de bezichtiging van de bankrekening van klager heeft 

geïncasseerd, met dien verstande dat die alle keren zijn gestorneerd. De Raad acht het 

onwaarschijnlijk dat beklaagde het bankrekeningnummer van klager via een derde heeft 

gekregen. Op grond daarvan neemt de Raad aan dat beklaagde bevoegd was een incasso 

van de bankrekening van klager door te voeren.  

 

Het feit dat beklaagde meerdere keren heeft getracht de vergoeding waarop hij aanspraak 

mocht maken te incasseren, kan niet als klachtwaardig worden bestempeld. Nu de 



 

pogingen daartoe over meerdere jaren zijn verspreid, had het beklaagde gesierd op enig 

moment klager - bijvoorbeeld in een brief - deugdelijk uiteen te zetten wat de situatie was 

en waarop beklaagde zijn handelwijze baseerde. Beklaagde heeft overigens gesteld in 

maart 2011 een dergelijke brief aan klager te hebben geschreven maar de Raad begrijpt uit 

het standpunt van klager dat een dergelijke brief hem onbekend is. Weliswaar ontbreekt die 

of een vergelijkbare brief aan het dossier van de Raad maar dat maakt het handelen van 

beklaagde niet klachtwaardig.  

 

De klacht van klager is derhalve ongegrond. 

 

DE BESLISSING 

 

De Raad verklaart de klacht van klager inhoudende dat beklaagde zich niet als goed 

makelaar heeft gedragen in al haar onderdelen ongegrond. 

 

Aldus gewezen door de Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging 

van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM, Mr J.P. van Harseler, Mr W. 

van Otterloo, G.W.J.M. van den Putten, J.B. Boerman en Mr. R. Vos, op     juni 2017,  

 

 

 

 

Mr J.P. van Harseler, 

 

 

 

 

Mr R. Vos, Secretaris 

 

 

 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 39 van het Reglement Tuchtrechtspraak NVM. kan de 

partij, die zich met deze beslissing niet kan verenigen, binnen acht weken na dagtekening 

van de brief waarbij hem/haar het afschrift van deze uitspraak is gezonden in beroep 

komen bij de Centrale Raad van Toezicht, NVM-Bureau, Postbus 2222, 3430 DC 

Nieuwegein. 

 

 


