
Ingebrekestelling niet-tijdige levering (camper niet geleverd) 

 

Camper gekocht en betaald, maar niet geleverd? Doe dan een beroep op jouw 

rechten als consument. Stel een termijn waarbinnen het product alsnog geleverd 

moet worden. 
 

 

Tips voor gebruik 

 

 Controleer altijd voor gebruik of dit document geschikt is voor jouw situatie. De juristen van 

NKC juridische helpdesk helpen je hier graag bij en zijn bereikbaar op 033-4342986 (lokaal 

tarief). 

 Verstuur brieven altijd aangetekend en bewaar het aantekenbewijs en een kopie van de 

verstuurde brief. 

 Laat overeenkomsten altijd door alle partijen ondertekenen en zet een paraaf op alle pagina’s. 

 Bewaar altijd een origineel exemplaar van de getekende overeenkomst. 

 Heb je opmerkingen of suggesties over dit document? Laat het ons weten.  

 

Wij doen ons best voor jou! 

 

Wij hebben ons best gedaan om dit voorbeelddocument zoveel mogelijkheid te controleren op inhoud 

en actualiteit. Indien er toch nog fouten of onjuistheden in zouden staan, kan de NKC juridische 

helpdesk  niet aansprakelijk worden gesteld, ook niet voor de eventuele negatieve gevolgen daarvan. 

Je gebruikt dit document dus geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. 

Hulp nodig? Bel de NKC juridische helpdesk 033-4342986 

 

Dit document dient als voorbeeld. Het kan goed zijn dat je in jouw situatie een afwijkend document 

nodig hebt. Heb je hulp nodig bij het invullen, controleren of het gebruik van dit document, neem dan 

contact op met de NKC juridische helpdesk. Onze juristen staan voor je klaar en kunnen ook een 

document speciaal voor jouw situatie opstellen. 

 

Met vriendelijke groet, 

NKC juridische helpdesk  



Naam 

Adres 

Postcode + Plaats 

 

Naam verkoper 

T.a.v. de directie 

Adres 

Postcode + Plaats 

 

Plaats, datum 

 

Betreft: Ingebrekestelling wegens niet levering 

 

Geachte ……………… (naam verkoper), 

  

Op …………… (datum aankoop) heb ik bij u een camper gekocht van het type .............. (type 

camper beschrijven). Helaas heb ik tot op heden de camper nog niet van u ontvangen. De 

afgesproken termijn waarbinnen het product geleverd zou worden, is inmiddels verstreken. 

 

Ik stel u hierbij in gebreke wegens bovenbedoelde toerekenbare tekortkomingen. Ik verzoek u binnen 

een termijn van ……………… (hersteltermijn) vanaf heden het product op te sturen.  

 

Wanneer u niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, behoud ik mij het recht voor de 

overeenkomst te ontbinden en andere juridische stappen te nemen. Daarnaast wil ik u wijzen op het 

feit dat u na afloop van de gestelde termijn in verzuim bent. Hierbij stel ik u nu reeds aansprakelijk 

voor alle schade die ik lijd en nog zal lijden als gevolg van het niet leveren van het product. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

…………………………  

(Handtekening) 

 

…………………………  

(Naam) 

 

 

 

 

 

  



Nuttige tips 

 

 Wacht niet te lang met het melden van het gebrek aan de verkoper. Doe dit zo snel mogelijk, 

uiterlijk binnen 2 maanden nadat je het gebrek hebt ontdekt. 

 Met garantie geeft de verkoper of producent van een product een extra garantie bovenop de 

wettelijke garantie. De wettelijke garantie bij een consumentenkoop ligt op een half jaar. Er 

zijn echter producten waarvan een langere garantie te rechtvaardigen is: criterium daarbij is 

dat een zaak de eigenschappen bezit die een koper ervan mocht verwachten.  

 Kunt je nog steeds aanspraak maken op jouw garantie? Zie dan de brief ‘Ingebrekestelling 

gebrekkig product tijdens garantieperiode’ of de brief ‘Beroep op garantie’. 

 Wil je de verkoper uitdrukkelijk verzoeken het product te repareren? Zie dan de brief 

‘Reparatie ondeugdelijke zaak’. 

 Gaat de verkoper na je ingebrekestelling niet over tot herstel of vervanging, dan kun je de 

koop ontbinden. Gebruik hiervoor de brief ‘Ontbinding overeenkomst wegens niet-nakoming’. 

 

 

 

 


