
 

 

Bezichtigingsafspraak, afzegging kort voor aanvang. Schadevergoeding. 

 

Klager heeft met beklaagde een bezichtigingsafspraak gemaakt voor een woning die 

beklaagde in verkoop had. Kort voor de aanvang van de bezichtiging deelde beklaagde aan 

klager mede dat de bezichtiging geen doorgang kon vinden en dat de verkoper het bod van 

een derde had aanvaard. Klager verwijt beklaagde de afspraak met hem niet tijdig te hebben 

afgezegd en wil van beklaagde een schadevergoeding van EUR 150,--.   

De Raad overweegt allereerst dat hij niet bevoegd is te oordelen over het verzoek van klager 

om een schadevergoeding. De bevoegdheid om over een dergelijke vordering te oordelen is 

voorbehouden aan de burgerlijke rechter. Het maken van een afspraak voor een bezichtiging 

is voor beide partijen vrijblijvend. Klager liep het risico dat in de tussentijd door een andere 

gegadigde onderhandelingen zouden worden gestart en dat die onderhandelingen tot een 

koopovereenkomst zouden kunnen leiden. Dit risico heeft zich verwezenlijkt en kan beklaagde 

niet worden verweten. Ook de keuze van de opdrachtgever van beklaagde om de afspraak af 

te zeggen, levert geen tuchtrechtelijk laakbaar handelen van beklaagde op.  

 

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

 

De loop van de procedure 

De Raad heeft kennis genomen van de klacht d.d. 14 mei 2017 van de heer L., wonende te 

H., hierna te noemen “klager”. De klacht is gericht tegen de heer A, hierna te noemen 

“beklaagde”, werkzaam als makelaar-aangeslotene bij de Vereniging bij makelaardij-

onderneming [naam makelaarskantoor] te A., lid van de Vereniging.  

 

Op 30 mei 2017 heeft de Raad aan beklaagde verzocht om op de klacht te reageren. 

Aangezien deze reactie uitbleef, is het verzoek aan beklaagde om een reactie op 30 juni 

2017 herhaald. Hierop is evenmin een reactie van beklaagde gevolgd.  

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden op 1 november 2017. 

Klager is in persoon verschenen, evenals beklaagde.  

 

DE FEITEN 

 

Beklaagde heeft als makelaar de woning aan de [adres] te koop aangeboden. Op 21 april 

2017 heeft klager met beklaagde telefonisch een afspraak gemaakt voor een bezichtiging 

van de woning op 25 april 2017 om 15.15 uur. Beklaagde heeft per e-mail deze afspraak 

aan klager bevestigd.  



 

 

Op 25 april 2017 om 14.10 uur heeft klager van beklaagde een SMS ontvangen waarin de 

afspraak nogmaals werd bevestigd. Op 25 april 2017 om 14.33 uur is klager door 

beklaagde gebeld met de mededeling dat de bezichtiging geen doorgang  kon vinden. 

Hierbij is klager gelijktijdig bericht dat een  uitgebracht bod op de woning door de 

verkoper was aanvaard. Hierna, maar nog steeds op 25 april 2017, heeft klager  beklaagde 

gebeld en zijn beklag gedaan over de gang van zaken.  

 

DE KLACHT 

 

Kort samengevat en voor zover van belang heeft klager als klacht naar voren gebracht dat 

beklaagde niet heeft gehandeld zoals van een goed makelaar verwacht mag worden omdat 

beklaagde  de bezichtigingsafspraak niet tijdig heeft afgemeld. Hierdoor heeft klager een 

schade geleden van € 150,= ; die schade wil klager  vergoed zien.  

 

HET VERWEER 

 

Beklaagde heeft verweer gevoerd. Bij de beoordeling van de klacht zal op het verweer 

worden ingegaan.  

 

DE BEOORDELING 

 

Klager heeft ter onderbouwing van zijn klacht naar voren gebracht dat hij ten behoeve van 

de bezichtigingsafspraak een middag vrij heeft genomen. Toen hij ongeveer twintig 

minuten onderweg was, is door beklaagde de bezichtiging afgebeld. Dat betekende dat 

klager voor niets had vrij genomen. Klager meent dat hij hierdoor schade heeft geleden en 

dat deze door beklaagde moet worden vergoed. Klager denkt daarbij aan een bedrag van € 

150,=. Als reden voor de afzegging werd door beklaagde genoemd dat de opdrachtgever 

van beklaagde een uitgebracht bod had aanvaard. Klager heeft zich op het standpunt 

gesteld dat afspraken moeten worden nagekomen en dat makelaars zorgvuldig en 

fatsoenlijk moeten handelen. Verder meent klager dat beklaagde onjuist en zelfs tegen het 

belang van de verkoper heeft gehandeld omdat het klager onmogelijk is gemaakt een 

eventueel hoger c.q. beter bod uit te brengen ná zijn bezichtiging . Immers, zo heeft klager 

aangevoerd, het stond de verkoper op grond van het schriftelijkheidsvereiste vrij om na de 

(mondelinge) aanvaarding van een eerder bod alsnog te kiezen voor het bod van klager. 

Afsluitend heeft klager naar voren gebracht dat hij bij het maken van de 

bezichtigingsafspraak expliciet heeft gevraagd of de woning via een zogeheten inschrijving 

zou  worden verkocht. Hierop is door beklaagde te kennen gegeven dat dat niet het geval 

zou zijn. Indien beklaagde over het verkoopproces beter met klager had gecommuniceerd, 

zo heeft klager aangevoerd, dan had hij er voor kunnen kiezen om de bezichtiging op 24 

april 2017 te plannen in plaats van op 25 april 2017. Op die manier had klager tenminste 

een bod kunnen uitbrengen, welke mogelijkheid hem thans is ontnomen.   

 



 

Beklaagde heeft als verweer naar voren gebracht dat hij goed begrijpt dat door de gang van 

zaken bij klager tijd verloren is gegaan. Niet eerder dan 14.00 uur op 25 april 2017 heeft 

beklaagde van zijn opdrachtgever begrepen dat deze  het op de woning uitgebracht bod 

aanvaardde. De vlak daarna om 14.10 uur aan klager verzonden SMS is onderdeel van een 

computergestuurde agenda die op dat moment nog niet was aangepast. Direct daarna is 

contact met klager gezocht om de bezichtigingsafspraak af te zeggen. Dat contact is ook tot 

stand gekomen. Onder vergelijkbare omstandigheden wordt er door beklaagde, afhankelijk 

van de omstandigheden van het geval en in overleg met de verkoper, meestal voor gekozen 

een reeds gemaakte bezichtigingsafspraak  “gewoon” te laten doorgaan. In het onderhavige 

geval heeft de verkoper expliciet laten weten dat hij geen bezichtigingen meer wenste en 

dat hij ook niet meer open stond voor eventuele nieuwe biedingen. Beklaagde heeft  zich 

als opdrachtnemer hierbij  neergelegd. Beklaagde heeft klager verontschuldigingen 

aangeboden. Beklaagde vindt de gang van zaken vervelend maar dit kan nu eenmaal 

gebeuren. Beklaagde vindt niet dat hij gehouden is om de schade van klager te vergoeden. 

 

De Raad overweegt als volgt. 

 

In de eerste plaats overweegt de Raad dat hij niet bevoegd is te oordelen over het verzoek 

van klager om een schadevergoeding. De bevoegdheid om over een dergelijke vordering te 

oordelen is voorbehouden aan de burgerlijke rechter.  

 

Gelet op de toelichting van beklaagde ter zitting staat vast dat beklaagde met de nodige 

voortvarendheid met klager contact heeft gelegd nadat de mondelinge  koopovereenkomst 

met betrekking tot de woning tot stand was gekomen. Hierbij is de bezichtingsafspraak 

afgezegd en ook de achtergrond daarvan uitgelegd.   

 

De Raad stelt vast dat onbestreden door beklaagde is aangevoerd dat zijn opdrachtgever er 

voor heeft gekozen, nadat overeenstemming over de koopprijs was bereikt, verdere 

bezichtigingen af te zeggen en niet open te staan voor andere biedingen. De Raad 

overweegt vervolgens dat het maken van een afspraak voor een bezichtiging voor beide 

partijen vrijblijvend is. Klager liep het risico dat in de tussentijd door een andere gegadigde 

onderhandelingen zouden worden gestart en dat die onderhandelingen tot een 

koopovereenkomst zouden kunnen leiden. Dit risico heeft zich verwezenlijkt en kan 

beklaagde niet worden verweten, evenmin als de keuze van de opdrachtgever van 

beklaagde om de afspraak af te zeggen.  

 

De Raad is niet gebleken dat klager door beklaagde onjuist is geïnformeerd over het 

verkoopproces. De Raad meent op grond van het bovenstaande dat de makelaar niet 

tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld.  

 

De klacht is derhalve ongegrond. 

 

DE BESLISSING VAN DE RAAD 



 

 

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 W. Aardenburg, Mr W. 

van Otterloo, G.W.J.M. van den Putten, J.B. Boerman, en Mr. R. Vos,  op 1 november 

2017,  

 

Mr W. Aardenburg, Voorzitter 

 

 

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. 

 

 

 


