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201 BIEDEN, ONDERHANDELEN & TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 
 
Informatie aan niet-opdrachtgever. Onderhandelen met meerdere gegadigden. 
Schriftelijkheidsvereiste bij particuliere verkoop recreatiewoning. Mededelingsplicht 
t.a.v. ontvangst van bod van derde.  
 
Nadat klagers met de verkoper van een recreatiewoning overeenstemming hadden bereikt, 
liet de verkopend makelaar (beklaagde) weten dat een derde een hoger bod had 
uitgebracht. Klager en de derde werden door beklaagde in de gelegenheid gesteld een 
eindvoorstel te doen waarna de verkoper een keuze zou maken. Klagers hebben, na uiting 
van hun ongenoegen, alsnog een hoger bod gedaan waarna het pand aan hen is verkocht. 
Klagers verwijten beklaagde de gang van zaken. Zij stellen dat met hen al een definitieve 
koopovereenkomst tot stand gekomen was en dat bij verkoop van een recreatiewoning het 
schriftelijkheidsvereiste niet van toepassing is.   
De Raad overweegt dat ook in het geval van verkoop van een recreatiewoning door een 
particuliere verkoper aan een particuliere koper het schriftelijkheidsvereiste geldt. Aan het 
schriftelijkheidsvereiste is eerst voldaan wanneer er sprake is van een door koper en 
verkoper ondertekende koopovereenkomst. Beklaagde heeft dit genoegzaam aan klagers 
uitgelegd. Vaststaat dat de derde al twee eerdere biedingen had gedaan. Op beklaagde 
rustte niet de plicht deze aan klagers te melden. Eerst toen de verkoper ervoor had gekozen 
om na het derde bod van de andere gegadigde zowel klagers als die andere gegadigde in 
de gelegenheid te stellen een eindbod te doen, rustte op beklaagde de plicht een en ander 
te melden aan klagers. Beklaagde heeft dit gedaan en heeft gehandeld conform de binnen 
de Vereniging geldende regels. De klacht is ongegrond. 
 
 
Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

        DE LOOP VAN DE PROCEDURE  
 
De Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars 
en Taxateurs in onroerende goederen NVM (hierna: de Vereniging), 
heeft kennis genomen van de klacht van de heer R. en mevrouw F. 
(hierna te noemen: klagers), gericht tegen de heer X, voorheen 
zaakdoende onder de naam  [naam makelaarskantoor], (hierna: 
beklaagde), aangeslotene bij de Vereniging.  
   



De klacht is door klagers ingediend bij brief van 13 juni 2017 met 
bijlagen. Namens beklaagde is op de klacht gereageerd door  
mr. K., verbonden aan [bedrijfsnaam], bij e-mail van 23 augustus 
2017 met bijlagen. 
Vervolgens is het standpunt van klagers nader toegelicht door  
mr. E., verbonden aan [bedrijfsnaam], bij brief van  
9 oktober 2017, waarna namens beklaagde nog is gereageerd door 
mr. K. bij e-mail van 24 oktober 2017. 
 
Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed. 
   
Ter zitting van de Raad, gehouden op 6 februari 2018, zijn klagers en 
beklaagde in persoon verschenen. Klagers werden bij die gelegenheid 
bijgestaan door mevrouw mr. G., verbonden aan [bedrijfsnaam]. 
Beklaagde  werd ter zitting bijgestaan door mevrouw mr. H., 
verbonden aan [bedrijfsnaam].  
   
 
DE FEITEN   
 
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is voor de 
Raad het navolgende komen vast te staan. 
 
- In het voorjaar van 2017 had beklaagde de recreatiewoning aan de 
[adres] in verkoop.   
 
 - Klagers waren geïnteresseerd in deze recreatiewoning en hebben 
een eerste bezichtigingsafspraak met beklaagde gemaakt. Bij deze 
bezichtiging is beklaagde niet zelf aanwezig geweest, doch wel de 
verkoper van de woning, de heer V. 
 
- Vervolgens hebben er rechtstreekse onderhandelingen 
plaatsgevonden tussen klagers en de heer V. Op maandag 8 mei 
2017 is tussen klagers en de heer V. overeenstemming bereikt over 
een kooprijs van € 32.500,--. De heer V. liet in zijn e-mail van 
genoemde datum aan klagers weten dat beklaagde hen documenten 
in verband met de verkoop zou toezenden. 
 
- Bij e-mail van 9 mei 2017 zond beklaagde aan klagers een aantal 
op de woning betrekking hebbend stukken alsmede een formulier 
waarin klagers hun gegevens dienden op te geven voor het opmaken 
van de koopovereenkomst. Later op diezelfde dag liet beklaagde in 
een e-mail aan klagers weten dat hij een bieding van een andere 
partij had ontvangen, die hoger lag dan het bod van klagers. Klagers 
werden in de gelegenheid gesteld een eindvoorstel te doen, zodat de 
heer V. een keuze kon maken.  
 



- Klagers hebben op laatstgenoemde e-mail onmiddellijk gereageerd. 
Zij hebben beklaagde voorgehouden dat zij reeds een koopprijs met 
de heer V. waren overeengekomen.  
 
- Beklaagde heeft daarop, eveneens diezelfde middag, laten weten dat 
mondelinge overeenstemming tussen een particuliere verkoper en 
een particuliere koper niet rechtsgeldig is. Pas als de schriftelijke 
koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend is er sprake 
van een rechtsgeldige koopovereenkomst, aldus beklaagde. 
Beklaagde liet weten dat de heer V. hem opdracht had gegeven 
klagers in de gelegenheid te stellen een nieuw bod uit te brengen. 
 
- Vervolgens heeft op 10 mei 2017 nog enige e-mailcorrespondentie 
tussen klagers en beklaagde plaatsgevonden, waarin klagers om 
uitsluitsel over bepaalde aspecten vroegen en waarin beklaagde nog 
enige uitleg heeft gegeven. Beklaagde liet daarbij tevens weten dat hij 
het uiterste bod van klagers graag vóór 17.00 uur die dag tegemoet 
zag, bij gebreke waarvan beklaagde ervan uitging dat klagers bij hun 
oorspronkelijke bieding bleven. Klagers hebben vervolgens  
– tegelijkertijd met het uiten van hun ongenoegen over de gang van 
zaken -  binnen de door beklaagde gestelde termijn een eindbod van 
€ 35.500,-- op de recreatiewoning gedaan. Dit bod is door de heer V. 
geaccepteerd. 
 
- Op 24 mei 2017 heeft de levering van de woning aan klagers 
plaatsgevonden. 
 
 
 
 
DE KLACHT 
 
De klacht van klagers valt in drie onderdelen uiteen en houdt in  
– kort samengevat en voor zover van belang -  dat beklaagde niet 
heeft gehandeld zoals een goed makelaar betaamt doordat hij: 
 
a. niet heeft gereageerd op de stelling van klagers dat zij met hun 
rechtstreeks aan de heer V. gedane bod van € 32.500,-- een 
definitieve koopovereenkomst hadden gesloten en dat voor de 
aankoop van een recreatiewoning het schriftelijkheidsvereiste niet 
geldt; 
 
b. is gaan onderhandelen met een andere gegadigde voor de 
recreatiewoning, terwijl er reeds prijsovereenstemming tussen 
klagers en de heer V. bestond, hetgeen beklaagde al op 8 mei 2017 
bekend was, en klagers niet heeft laten weten dat er nog andere 
gegadigden waren; 



 
c. klagers niet op correcte wijze heeft behandeld. 
 
Klagers stellen zich op het standpunt dat klager met zijn handelwijze 
artikel 4 van de Erecode van de Vereniging heeft geschonden en dat 
zij, klagers, als gevolg van die handelwijze van beklaagde € 3.000,-- 
teveel voor de recreatiewoning hebben betaald, welk bedrag zij van 
beklaagde terug willen hebben. 
 
 
HET VERWEER 
 
Beklaagde heeft zich als volgt verweerd. 
 
Klachtonderdeel a 
 
Beklaagde stelt dat het schriftelijkheidsvereiste ook van toepassing is 
op de aan- en verkoop van een recreatiewoning, aangezien het alhier 
gaat om een onroerende zaak die bestemd is voor bewoning. De eis 
van permanente bewoning wordt daarbij niet gesteld. Beklaagde 
verwijst in dit verband naar een uitspraak van de rechtbank 
Amsterdam van 19 november 2014 waarin een vergelijkbare kwestie 
aan de orde was. De rechtbank heeft in die zaak bepaald dat een 
recreatiewoning een tot bewoning bestemde onroerende zaak is als 
bedoeld in artikel 7:2, lid 1 BW waarin is bepaald dat de koop van 
een dergelijke woning schriftelijk moet worden aangegaan, indien 
sprake is van een particuliere koper (die derhalve niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf) en een particuliere verkoper. 
 
 
Klachtonderdeel b 
 
Beklaagde bestrijdt dat het hem niet vrijstond een bieding van een 
andere gegadigde te accepteren, althans aan zijn opdrachtgever voor 
te leggen, nadat hem bekend was geworden dat er tussen klagers en 
die opdrachtgever een mondelinge prijsafspraak tot stand was 
gekomen. Beklaagde stelt dat hij zijn opdrachtgever juist zou 
benadelen indien hij een hoger bod van een andere gegadigde niet 
aan zijn opdrachtgever zou voorleggen.  
 
Klachtonderdeel c 
 
Beklaagde stelt dat hij klagers voldoende heeft geïnformeerd nadat 
klagers hun bedenkingen hadden geuit over de toepasselijkheid van 
het schriftelijkheidvereiste. Hij wijst daarbij op de uitleg die hij 
klagers in zijn e-mails van 9 en 10 mei 2017 heeft gegeven. 
   



 
DE BEOORDELING 
 
Allereerst merkt de Raad op dat hij niet bevoegd is te oordelen over 
de vraag of klagers schade hebben geleden als gevolg van de 
handelwijze van beklaagde. Dit oordeel is aan de burgerlijke rechter 
voorbehouden. 
 
Voor het antwoord op de vraag of beklaagde tuchtrechtelijk 
verwijtbaar heeft gehandeld overweegt de Raad als volgt. 
 
Klachtonderdeel a. 
 
Zoals beklaagde heeft aangegeven geldt ook in het geval van verkoop 
van een recreatiewoning door een particuliere verkoper aan een 
particuliere koper het schriftelijkheidsvereiste. De rechtbank 
Amsterdam heeft dit laatste ook in de door gedaagde genoemde 
uitspraak bepaald. Aan dit schriftelijkheidsvereiste is niet voldaan 
indien er slechts sprake is van (e-mail)correspondentie tussen koper 
en verkoper waarin een gemaakte (prijs)afspraak wordt bevestigd. 
Aan het schriftelijkheidsvereiste is eerst voldaan wanneer er sprake 
is van een door koper en verkoper ondertekende koopovereenkomst. 
 
Naar het oordeel van de Raad heeft beklaagde dit in zijn e-mails van 
9 en 10 mei 2017 genoegzaam uitgelegd aan klagers. Klagers stellen 
dat zij op 10 mei 2017 telefonisch van de Vereniging te horen hebben 
gekregen dat bij de aankoop van een recreatiewoning het schriftelijk-
heidsvereiste niet zou gelden. De Raad kan de juistheid van die 
mededeling van klagers niet controleren, aangezien elk bewijs van 
een zodanige door de Vereniging gedane mededeling ontbreekt. 
 
Dit klachtonderdeel is ongegrond. 
 
Klachtonderdeel b 
 
Ingeval er mondeling dan wel per e-mail overeenstemming is bereikt 
tussen een koper en een verkoper, doch voordat de schriftelijke 
koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend, dient de 
makelaar zijn (particuliere) opdrachtgever te informeren over een na 
die overeenstemming uitgebracht bod van een nieuwe gegadigde. 
Tevens dient hij zijn (particuliere) opdrachtgever te informeren dat 
deze in juridisch opzicht niet gebonden is aan de mondelinge dan wel 
per e-mail bevestigde afspraken met de eerste koper en dat het de 
opdrachtgever vrij staat met de nieuwe gegadigde in onderhandeling 
te treden. Vervolgens dient de makelaar zijn opdrachtgever te wijzen 
op de drie mogelijkheden die alsdan bestaan en wel de volgende: 
 



1. de opdrachtgever kan er voor kiezen uitvoering te geven aan de 
mondelinge met de eerste koper gesloten overeenkomst en derhalve 
niet te reageren op het bod van de tweede gegadigde; 
 
2. de opdrachtgever kan er voor kiezen wel op het bod van de nieuwe 
gegadigde te reageren, waarna de eerste koper geïnformeerd dient te 
worden dat er een nieuwe gegadigde is met een bod en vervolgens 
zowel de eerste koper als de nieuwe gegadigde in de gelegenheid te 
stellen binnen een bepaalde termijn een uiterste bod te doen, waarna 
de opdrachtgever beslist welk bod hij aanvaardt; 
 
3. De opdrachtgever kan beslissen het bod van de nieuwe gegadigde 
te accepteren zonder dat de eerste koper en die nieuwe gegadigde in 
de gelegenheid worden gesteld een uiterste bod te doen, in welk 
laatste geval de makelaar de eerste koper schriftelijk informeert. 
 
De hierboven weergegeven regels zijn geldend binnen de Vereniging. 
De drie genoemde mogelijkheden zijn door beklaagde exact 
weergegeven in zijn e-mail aan klagers van 9 mei 2017. 
 
Uit de in deze procedure overgelegde stukken blijkt dat na het 
bereiken van overeenstemming tussen klagers en de heer V. over de 
prijs van de woning – op maandag 8 mei 2017 – een andere 
gegadigde diezelfde avond bij beklaagde een bod op de woning heeft 
uitgebracht, welk bod door de heer V. is afgewezen. Ook een tweede 
bod van deze andere gegadigde, gedaan op dinsdagochtend 9 mei 
2017, is meteen door de heer V. afgewezen. Een derde bod van 
diezelfde gegadigde, gedaan op dinsdagmiddag 9 mei 2017 en door 
beklaagde voorgelegd aan de heer V., bleek echter hoger te liggen dan 
het bod van klagers, waarna de heer V. beklaagde opdracht heeft 
gegeven klagers en de nieuwe gegadigde beiden in de gelegenheid te 
stellen een uiterste bod te doen. 
Met betrekking tot de eerste twee biedingen van de andere gegadigde 
rustte op beklaagde niet de plicht deze te melden aan klagers. Eerst 
toen de heer V. ervoor had gekozen om na het derde bod van de 
andere gegadigde zowel klagers als die andere gegadigde in de 
gelegenheid te stellen een eindbod te doen, rustte op beklaagde de 
plicht een en ander te melden aan klagers. Nu beklaagde dit laatste 
ook heeft gedaan, heeft hij gehandeld conform de binnen de 
Vereniging geldende regels. Beklaagde heeft daarbij dan ook niet het 
bepaalde in artikel 4 van de Erecode van de Vereniging overtreden. 
 
Dit klachtonderdeel is ongegrond. 
 
Klachtonderdeel c 
 



Voor de beoordeling van dit klachtonderdeel verwijst de Raad naar 
hetgeen hierboven is overwogen. Van enig tuchtrechtelijk verwijtbaar 
handelen dan wel een onheuse bejegening van klagers is niet 
gebleken. 
 
Ook dit klachtonderdeel is 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, M.P. de Groot en mevrouw mr. J.M. Bakx-van 
den Anker, op 22 maart 2018. 

 
 
 

 
J.P. van Harseler, voorzitter 

 
 
 

J.M. Bakx-van den Anker, secretaris 
 
 
Ingevolge het bepaalde in artikel 39 van het Reglement 
Tuchtrechtspraak N.V.M. kan de partij, die zich met deze beslissing 
niet kan verenigen binnen 8 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, N.V.M. Bureau, 
Postbus 2222, 3430 DC Nieuwegein. 


