
 

 

 

KOOP VAN EEN HUIS 

Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de 
ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. 

In deze koop wordt verstaan onder consumentenkoop: de koop met betrekking tot 
een roerende zaak die wordt gesloten door een verkoper die handelt in het kader van 
zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een koper, natuurlijk 
persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. 

Burgerlijk wetboek deel 7 

Artikel 754 

De aannemer is bij het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst verplicht de  
opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij  
deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van  
gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever,  
daaronder begrepen de grond waarop de opdrachtgever een werk laat uitvoeren,  
alsmede fouten of gebreken in door de opdrachtgever verstrekte plannen,  
tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.  

Artikel 760 

De gevolgen van een ondeugdelijke uitvoering van het werk, die te wijten is aan  
gebreken of ongeschiktheid van door de aannemer gebruikte materialen of  
hulpmiddelen, komen voor rekening van de aannemer. 

Artikel 767 

De opdrachtgever kan slechts worden verplicht tot het doen van betalingen die,  
althans bij benadering, overeenstemmen met de voortgang van de bouw of met  
de waarde van de aan hem overgedragen goederen, behoudens dat kan worden  
bedongen dat hij ter verzekering van de nakoming van zijn verplichtingen een 
bedrag dat niet hoger is dan 10% van de aanneemsom, in depot stort bij een  
notaris dan wel voor dit bedrag vervangende zekerheid stelt. Het teveel betaalde  
geldt als onverschuldigd betaald. 

 

 

 

 



 

 

 

Welke verplichtingen heeft de aannemer?  

Uit de aannemingsovereenkomst vloeien over het algemeen voor de aannemer de 
volgende verplichtingen voort: 

 het uitvoeren van het bouwproject  
 het tijdig opleveren van het bouwproject  
 de waarschuwingsplicht 

Het uitvoeren van het bouwproject 

De belangrijkste taak van de aannemer is uiteraard het bouwen van uw huis op basis 
van het ontwerp, de aannemingsovereenkomst en de algemene voorwaarden. 

De aannemer mag de aannemingsovereenkomst niet te letterlijk nemen. Bij de bouw 
van een huis komen natuurlijk altijd situaties voor die niet exact beschreven staan in 
de aannemingsovereenkomst. De aannemer is verplicht om deze werkzaamheden 
gewoon uit te voeren.  

Hij moet als het ware bij de uitvoering van het bouwproject ‘redelijk' te werk gaan. 
Ook mag u van de aannemer verwachten dat hij regelmatige voortgang maakt bij de 
bouw. 

De waarschuwingsplicht 

Een andere belangrijke verplichting van de aannemer is dat hij verplicht is u te 
waarschuwen als hij ziet dat er fouten gemaakt dreigen te worden bij de uitvoering 
van het bouwproject. 

Er kunnen bijvoorbeeld fouten ontstaan bij: 

 gebrekkige constructies  
 de voorgeschreven werkwijze op de bouw  
 de orders en aanwijzingen die de aannemer krijgt  
 het materiaal dat afgesproken is 

De aannemer kan zich ook niet zomaar verschuilen achter het feit dat hij simpelweg 
een opdracht heeft uitgevoerd. U mag van een professionele aannemer verwachten 
dat hij zelfstandig met u meedenkt vanuit zijn eigen vakmanschap. 

Als hij ziet dat er iets fout dreigt te gaan, moet hij aan de bel trekken. Het moet wel 
gaan om fouten die voor hem als aannemer voor de hand liggen. Hoe ernstiger de 
fout, des te eerder mag u van de aannemer een waarschuwing verwachten.  

Dat geldt ook voor fouten die op een gebied liggen waarin de aannemer 
gespecialiseerd is. De waarschuwingsplicht geldt soms zelfs al voordat het contract 
getekend is. Als de aannemer bij het opstellen van de offerte ziet dat er ernstige 
fouten in het ontwerp zitten, dan moet hij u daarop wijzen.  



 

 

 

 

Het opleveren van het bouwproject (uw woning) 

De aannemer moet er voor zorgen dat uw woning aan het einde van de bouw keurig 
wordt opgeleverd. De oplevering is een belangrijke juridische gebeurtenis bij de 
bouw van een huis.  

De oplevering heeft namelijk allerlei juridische gevolgen: 

 de nog openstaande facturen moeten betaald worden  
 te late oplevering kan voor de aannemer tot gevolg hebben dat hij bepaalde 

boetes moet betalen  
 vanaf de oplevering moet u zorgen dat de woning goed verzekerd is  
 vanaf de oplevering gaan onderhouds- en garantietermijnen lopen 

Uw woning is pas opgeleverd als u de woning heeft goedgekeurd nadat u de woning 
goed heeft geïnspecteerd. U bent overigens niet verplicht om de woning te 
inspecteren en goed te keuren. Als u weigert de woning te inspecteren en goed te 
keuren dan geldt de woning als automatisch goedgekeurd.  

Als u de woning niet goedkeurt, moet u daarbij aangever waarom u de woning niet 
goedkeurt. U moet kortom de gebreken aangeven waarvan u vindt dat deze door de 
aannemer nog moeten worden opgelost. U moet de aannemer vervolgens een 
redelijke termijn gunnen om deze gebreken alsnog netjes in orde te maken. 

De aannemer moet het werk niet alleen opleveren, hij moet het werk ook tijdig 
opleveren. In de overeenkomst is een termijn opgenomen waarbinnen de bouw 
gereed moet zijn. Meestal is een specifieke kalenderdatum overeengekomen of is de 
bouwtijd uitgedrukt in werkbare werkdagen. 

Als het de aannemer niet lukt binnen de overeengekomen termijn klaar te zijn, heeft 
hij mogelijk recht op een termijnverlenging. Dat kan het geval zijn wanneer er sprake 
is van een overmachtsituatie bij de aannemer. 

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een staking in de bouw. Ook kan het zijn dat 
de aannemer niet binnen de afgesproken termijn klaar is omdat u bepaalde 
wijzigingen in het ontwerp wilde doorvoeren.  

 


