
 

 

Ontbinding overeenkomst (overschrijding levertijd) 

 

Heb je als consument een nieuwe camper besteld, maar is dit nog steeds niet 

geleverd? Als de verkoper de levertijd overschrijdt, kun je de overeenkomst 

ontbinden. Maak daarvoor gebruik van deze brief. 

 

 

Tips voor gebruik 

 

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

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

● 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  

 

  



 

 

AANGETEKEND 

 

Naam 
Adres 
Postcode + Plaats 

 

Naam verkoper 

Adres 

Postcode + Plaats 

 

          Plaats, datum 
 

Betreft: Ontbinding overeenkomst wegens te late levering 

 

Geachte … [naam verkoper], 

 

Op ….. [datum bestelling] heb ik bij u ….. [omschrijving bestelling] besteld. Er is duidelijk 

gecommuniceerd dat voor deze bestelling een levertermijn zou gelden van ..… [levertijd]. Deze 

termijn is echter ruimschoots verstreken, terwijl de levering niet heeft plaatsgevonden. In mijn brief van 

….. [datum brief ingebrekestelling] heb ik u alsnog een termijn van ….. [voorgestelde 

hersteltermijn] gegeven om alsnog de bestelling te leveren. Ook deze levering is uitgebleven. 

 

Hierdoor bent u ernstig tekortgeschoten in de nakoming van onze overeenkomst. Ik ontbind dan ook 

hierbij de overeenkomst. Ik verzoek u om mij binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief 

schriftelijk te bevestigen dat de overeenkomst is ontbonden. 

 

In afwachting van uw reactie. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

…………………………  
[Handtekening] 

 

…………………………  
[Naam] 

 

  



 

 

Nuttige tips 

 

● Voordat je een overeenkomst kunt ontbinden op grond van de overschrijding van de 

levertermijn, dien je eerst de wederpartij in gebreke te stellen. Je moet dan een aangetekende 

brief versturen naar de verkoper, waarin je deze een nieuwe termijn stelt om de overeenkomst 

na te komen en je product alsnog te leveren. Pas als deze termijn is verstreken en daarmee 

de wederpartij in verzuim is, kan de overeenkomst worden ontbonden.  

● Ben je geen levertermijn, maar een uiterste leverdatum met de verkoper overeengekomen? 

Dan hoef je de wederpartij niet eerst in gebreke te stellen. Vervang dan de 2e alinea met de 

volgende bewoordingen: 

‘We hebben duidelijk afgesproken dat u deze bestelling uiterlijk op … [uiterste leverdatum] 

zou afleveren. Deze datum is echter verstreken terwijl er geen levering heeft plaatsgevonden.’  

● Heb je al een aanbetaling gedaan? Vraag dit bedrag dan terug door de volgende zin toe te 

voegen aan de brief: 

‘Ik verzoek u dan ook zo spoedig mogelijk mijn aanbetaling van € … [bedrag van 

aanbetaling] terug te storten op mijn bankrekening: … [bankrekeningnummer] ten name 

van ... [naam].’ 

● Lijd je schade door de overschrijding van de levertijd? Je kunt dan de volgende zin in de brief 

opnemen: ‘Voorts stel ik u aansprakelijk voor alle door mij geleden en nog te lijden schade, 

veroorzaakt door uw gebrekkig handelen’. 


