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Algemene voorwaarden 

I. Algemene bepalingen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerende zaak in 

Duitsland. Voor zover niet anders blijkt wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan onroerende 

zaken en beperkte rechten daarop. 

2. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting. 

3. Sauerland Makler GmbH voert door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en 

met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgever uit. Tenzij anders overeengekomen mag 

Sauerland Makler GmbH de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door 

anderen, onder haar verantwoording, laten uitvoeren. 

4. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk 

aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Sauerland Makler GmbH 

verschuldigd zijn. 

5. In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop Sauerland 

Makler GmbH van het overlijden kennis krijgt. Het bepaalde in artikel II.18 is van overeenkomstige 

toepassing. 

6. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is 

uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of 

opdrachtgever en Sauerland Makler GmbH anders overeenkomen. Dit geldt eveneens ten aanzien 

van gedane verschotten en gemaakte onkosten. Opdrachtgever en Sauerland Makler GmbH kunnen 

betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Zij kunnen ook tussentijdse afrekening van 

gedane verschotten en gemaakte onkosten overeenkomen. 

7. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van 

honoraria, verschotten of onkosten is verzocht en van wie binnen 30 dagen na een tweede 

schriftelijk verzoek nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Sauerland 

Makler GmbH vanaf het moment van verstrijken van deze 30 dagen zowel in als buiten rechte ter 

inning van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering 

verschuldigd; het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente (art. 6:120 BW). Deze 

aansprakelijkheid voor incassokosten en verschuldigdheid van rente vervalt, indien en voor zover dit 

wordt beslist bij uitspraak van de rechter, in samenhang met diens oordeel dat het door Sauerland 

Makler GmbH aan honoraria, verschotten of onkosten in rekening gebrachte bedrag niet 

verschuldigd is. 
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8. Voor de volledigheid en de juistheid van de in de exposé of op de website vermelde gegevens en 

de aan ons ter beschikking gestelde stukken en verstrekte inlichtingen kunnen wij ondanks een 

zorgvuldige werking- geen verantwoording nemen. U dient zelf tijdens de bezichtiging van een object 

de toestand en gesteldheid te controleren. 

II. Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten 

Opdracht 

1. Onder opdracht wordt voorzover niet anders blijkt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het 

verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake 

onroerend goed. 

2. Sauerland Makler GmbH draagt zorg dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent het 

dienstenpakket van Sauerland Makler GmbH, de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de 

opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties met betrekking tot de onroerende zaak. 

3. Indien Sauerland Makler GmbH iemand beschouwt als opdrachtgever maar deze het bestaan van 

de opdracht 

betwist en het bestaan van de opdracht niet blijkt uit een door de opdrachtgever ondertekend en 

aan Sauerland Makler GmbH gericht stuk, ontbeert Sauerland Makler GmbH het recht op betaling 

wegens honorarium, verschotten of onkosten, tenzij hij het bestaan van de opdracht op andere wijze 

kan bewijzen. 

4. Tenzij anders overeengekomen staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht onder meer 

de volgende diensten ter beschikking: 

    - bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen; 

    - besteding van aandacht aan juridische, fiscale en andere van belang zijnde -aspecten; 

    - advies over en het voeren van onderhandelingen; 

    - begeleiding bij de afwikkeling. 

5. Sauerland Makler GmbH onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot 

een onroerende zaak ter zake waarvan zij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Vloeit 

uit een lopende opdracht voort dat Sauerland Makler GmbH aan die opdrachtgever een dienst 

verleent met betrekking tot onroerende zaak ten aanzien waarvan zij tegelijkertijd uit hoofde van 

een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, 

terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere 

opdrachtgever, dan overlegt Sauerland Makler GmbH met, te zijner keuze, elk van deze 

opdrachtgevers of een van hen. Sauerland Makler GmbH opent dit overleg in ieder geval zodra het 

stadium van onderhandelingen tussen de betreffende opdrachtgevers wordt bereikt. Het overleg 

dient te leiden tot het opschorten of eventueel beëindigen van een van de opdrachten.  
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Bij het overleg stelt Sauerland Makler GmbH tevens de mogelijkheid aan de orde dat de 

opdrachtgever wiens opdracht wordt opgeschort of beëindigd een collega - vastgoeddeskundige 

inschakelt. Komt, al dan niet in strijd met het voorgaande, tussen de opdrachtgevers van hetzelfde 

Sauerland Makler GmbH een overeenkomst tot stand, dan kan Sauerland Makler GmbH in gevallen 

waarin de wet zich niet tegen het in rekening brengen van courtage verzet, daaraan slechts ten 

opzichte van een van hen een recht op courtage ontlenen. 

6. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan Sauerland Makler GmbH in tot het sluiten van 

overeenkomsten namens de opdrachtgever, aan de opdracht kunnen echter volmachten worden 

verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt. 

7. De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Sauerland Makler GmbH bij het vervullen van 

zijn opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt 

geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan Sauerland Makler GmbH behoudens in 

zoverre uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten Sauerland Makler GmbH om 

geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen. 

8. Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Hij eindigt onder meer door 

    - vervulling door Sauerland Makler GmbH; 

    - intrekking door de opdrachtgever; 

    - teruggaaf door Sauerland Makler GmbH. 

Sauerland Makler GmbH heeft haar opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst als gevolg 

van door haar verleende diensten tot stand is gekomen. Het vervuld zijn van de opdracht laat 

onverlet haar uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te 

begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot 

uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een 

opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan 

afhankelijk. Teruggaaf van de opdracht door Sauerland Makler GmbH is slechts mogelijk op grond 

van gewichtige reden. Als gewichtige reden wordt in elk geval beschouwd: ;de onder artikel II.5, 

tweede en volgende volzinnen beschreven situatie; 

- Verstoring van de relatie tussen Sauerland Makler GmbH en     opdrachtgever. 

- Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. 

Als datum voor een beëindiging van de opdracht geldt de datum, waarop Sauerland Makler GmbH 

respectievelijk de opdrachtgever de schriftelijke mededeling inzake het intrekken of teruggeven 

ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum. Bij beëindiging of opschorting van de 

opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 

II.17,18 en 19. Na het einde van de opdracht kunnen courtageverplichtingen ontstaan 

overeenkomstig het bepaalde in artikel II.10.Courtage 
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9. De opdrachtgever is aan Sauerland Makler GmbH courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd 

van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht. Dit geldt 

ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door Sauerland Makler GmbH verleende 

diensten, tenzij het een opdracht betreft van een opdrachtgever-koper of -huurder en deze koopt of 

huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft. 

10. De opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot 

stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel II.7 of 

deze totstandkoming verband houdt met dienstverlening van Sauerland Makler GmbH aan de 

opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt behoudens tegenbewijs 

verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen drie maanden na het 

einde van de opdracht. Indien de opdracht eindigt als gevolg van intrekking door de opdrachtgever 

en de opdrachtgever bij de intrekking een termijn in acht neemt, is bovengenoemde periode van drie 

maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop Sauerland Makler GmbH de 

schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de opdracht eindigt. Het 

voorgaande geldt niet indien ten tijde van het einde van de opdracht een soortgelijke opdracht aan 

een professionele vastgoeddeskundige is verstrekt en deze opdracht op het moment van 

totstandkoming van de overeenkomst nog loopt. 

11. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van een der partijen of om 

andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van Sauerland Makler GmbH op courtage 

onverlet. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot 

uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een 

opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, tenzij 

een van partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren. 

12. Het bedrag van de courtage is afhankelijk van wat er op de EifelHome website genoteerd staat bij 

ieder object. Het bedrag wordt bepaald door Sauerland Makler GmbH. 

13. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever 

meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het onroerende zaakgeheel of gedeeltelijk wordt 

verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de 

uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt. 

14. Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals 

notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd. De verschuldigdheid en het 

bedrag van de courtage worden niet beïnvloed door hetgeen de partijen bij de overeenkomst 

daaromtrent onderling overeenkomen. 

15. Ingeval Sauerland Makler GmbH door toedoen van zijn opdrachtgever niet kan vaststellen over 

welk bedrag zij courtage in rekening moet brengen, heeft zij het recht dit bedrag volgens eigen 

taxatie te bepalen en is de naar dit bedrag berekende courtage verschuldigd. 

16. Met inachtneming van het bepaalde in artikel II.11 is de courtage verschuldigd en opeisbaar op 

het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. 
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 Kosten 

17. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever de kosten die Sauerland Makler 

GmbH ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de 

omvang ervan dient Sauerland Makler GmbH tevoren met zijn opdrachtgever overleg te plegen. Een 

en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of 

anderszins. 

18. Onverminderd het in artikel II.17 gestelde is de opdrachtgever die een opdracht tot 

dienstverlening intrekt of opschort bovendien aan Sauerland Makler GmbH een vergoeding 

verschuldigd. Indien over de hoogte van deze vergoeding geen afspraken zijn gemaakt, dient deze 

naar redelijkheid te worden vastgesteld. 

19. Opdrachtgever en Sauerland Makler GmbH kunnen, indien daartoe aanleiding is, het bepaalde in 

artikel II.18 van overeenkomstige toepassing verklaren voor geval de opdracht op andere wijze dan 

door intrekking eindigt. 

Koop en Verkoop 

20. Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van de koopsom, wordt onder koopsom 

verstaan:     

a) Het bedrag dat koper en verkoper als zodanig overeenkomen. Is over de koopsom omzetbelasting 

verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen dan wordt onder koopsom mede verstaan het 

bedrag van de         omzetbelasting tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te 

brengen; 

b) Indien bij een overeenkomst van koop en verkoop de tegenprestatie bestaat uit een 

lijfrentevergoeding: De waarde welke aan het onroerend goed wordt toegekend ter berekening van 

de verschuldigde overdrachtsbelasting; 

c) Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken: Het overeengekomen bedrag van koop- 

en aanneemsom tezamen dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijkende bouwsom of 

stichtingskosten; een en ander met inbegrip van omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is de 

omzetbelasting in aftrek te brengen; 

d) Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtgrond: Het 

bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan 

het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis; 

e) Bij koop en verkoop van appartementsrechten: De koopsom van het appartementsrecht; 

f) Bij koop en verkoop van lidmaatschapsrechten in een coöperatie tot exploitatie van onroerende 

zaak of van aandelen in onverdeelde eigendommen: De koopsom van het betreffende 

lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening; 
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g) Bij ruilkoop: De gezamenlijke waarde van de daarbij betrokken onroerende goederen; 

21. Met koop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten 

a) van ruilkoop; 

b) van huurkoop; 

c) van koop en verkoop op afbetaling; 

d) van koop en verkoop die niet of niet zonder meer de verplichting tot eigendomsoverdracht 

bevatten (economische overdracht); 

e) tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal. 

22. Indien er, behalve het onroerend goed, ook roerende zaken (bijvoorbeeld in de vorm van 

meubilair, stoffering en inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht en 

verkocht, of er tevens vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en 

dergelijke aanspraken op derden worden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens 

elkaar worden overeengekomen, wordt onder koopsom mede verstaan de koopsom van deze zaken 

en vermogensrechten. 

Huur en Verhuur 

23. Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van de huursom, wordt onder huursom 

verstaan:      

a) de prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van 

het onroerende zaakvoor het eerste huurjaar; 

b) Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd 

zal zijn dan in het eerste huurjaar, dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds 

vastligt en het kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met 

de waardeontwikkeling van de euro: het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren 

waarop zij betrekking hebben; 

c) Indien de huursom niet in geld wordt uitgedrukt: Het bedrag dat Sauerland Makler GmbH volgens 

eigen taxaties juist acht. 
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24. Gedeelten van huurjaren gelden voor de berekening van de courtage als geheel huurjaar. 

Overeenkomsten voor onbepaalde tijd en overeenkomsten voor korter dan vijf jaar die voorzien in 

verlenging door optie of anderszins, worden voor de berekening van de courtage beschouwd als 

overeenkomsten aangegaan voor een periode van vijf jaar of zoveel minder als overeenstemt met 

een in de overeenkomst voorziene einddatum. 

In overeenkomsten voor een periode van vijf jaar of langer, als mogelijkheid opgenomen optiejaren 

of jaren van stilzwijgende verlenging hebben geen invloed op hoogte van de courtage. 

25. Met overeenkomsten van huur en verhuur worden gelijkgesteld: 

        a) pachtovereenkomsten; 

        b) huur-ruilovereenkomsten; 

        c) overeenkomsten tot ingebruikgeving; 

        d) overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik of bewoning; 

        e) andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals leasing. 

26. Indien ter gelegenheid van de totstandkoming van de huurovereenkomst een optierecht tot 

koop, een voorkeursrecht tot koop, of een koopplicht wordt overeengekomen voor een som waarvan 

de grootte of de wijze van berekening daarvan in de overeenkomst is vastgelegd of die met behulp 

van Sauerland Makler GmbH moet worden bepaald en de koop wordt geëffectueerd tijdens de 

overeengekomen of verlengde looptijd van de oorspronkelijke of vernieuwde huurovereenkomst, is 

tevens courtage wegens de koop en verkoop verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen 

tarieven bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken 

zijn gemaakt, dient die courtage naar redelijkheid te worden vastgesteld. 

27. Indien er roerende zaken (zoals meubilair, stoffering, inventaris) of vermogensrechten 

(bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder huursom mede begrepen 

de voor deze goederen overeengekomen huurprijs. Worden de goederen mede gekocht en verkocht 

of worden vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke 

aanspraken op derden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar 

overeengekomen, dan is daarover courtage verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen 

tarieven bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken 

zijn gemaakt, dient die courtage naar redelijkheid te worden vastgesteld. 
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III. Verschillen van mening 

1 Op de tussen Sauerland Makler GmbH en opdrachtgever gesloten overeenkomst is zowel het 

Nederlandse en Duitse rechte (zie Allgemeine Geschäftsbedingungen)van toepassing. 

2 Indien tussen Sauerland Makler GmbH en de opdrachtgever een geschil ontstaat over de 

totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet , niet juist, of niet tijdig uitvoeren van een tussen 

partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of wanneer een der partijen meent dat 

van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot 

overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen. 

3 Sauerland Makler GmbH heeft het recht een geschil ter beslechting voor te leggen aan de 

bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtgever. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Unsere Objektbeschreibungen beruhen auf 

Angaben der Verkäufer und den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen. Für die Richtigkeit, 

Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit, Qualität oder Verfügbarkeit der bereitgestellten Angaben 

kann keine Gewähr übernommen werden. Alle Angaben sind vor Vertragsabschluß nachzuprüfen. 

Sauerland Makler GmbH haftet nicht für die Bonität der beteiligten Parteien. Irrtum sowie 

Zwischenverkauf bzw. Zwischenvermietung bleiben vorbehalten. 

2. Mit dem Abschluss eines durch unseren Nachweis oder unsere Vermittlung zustande gekommenen 

Kauf-, Miet- oder sonstigen Vertrages ist soweit nichts anders lautendes angegeben, die ortsübliche 

Nachweis- bzw. Vermittlungsgebühr zu zahlen. Unsere Angebote sind nur für den Empfänger selbst 

bestimmt und dürfen ohne schriftliche Einwilligung nicht an Dritte weitergegeben werden. 

Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatzleistung mindestens in Höhe der ortsüblichen 

Nachweis- bzw. Vermittlungsgebühr. Die Aufnahme von Verhandlungen bedeutet Auftragserteilung 

und Anerkennung vorstehender Bedingungen. Die Tätigkeit, auch für den anderen Vertragspartner 

ist uns uneingeschränkt gestattet. 

3. Der Nachweis durch uns gilt als anerkannt, wenn bereits bekannte Objekte nicht unverzüglich nach 

Kenntnis unseres Angebotes zurückgewiesen werden unter gleichzeitiger Bekanntgabe, woher die 

Kenntnis des Objektes erlangt worden ist. Im Falle der Unterlassung dieser Mitteilung gilt der obige 

Nachweis als ursächlich für einen Vertragsabschluss. Bei direkten Verhandlungen zwischen den 

Beteiligten ist stets auf uns Bezug zu nehmen. 
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4. Die Provision aus der Verkaufssumme entsteht und ist zahlbar bei Abschluss des notariellen 

Vertrages. Die Provisionspflicht entfällt nicht, wenn der Vertrag 

ohne uns direkt zum Abschluss gekommen ist, wenn die Übertragung des Verfügungsrechtes an 

einem Grundstück in anderer Rechtsform als durch Vertrag geschieht, auch wenn Dritte ein 

gesetzliches oder vertragliches Vorkaufsrecht ausüben, ist die vereinbarte Verkäuferprovision an uns 

zu zahlen. Die Verpflichtung zur Zahlung der Käuferprovision geht auf den das Vorkaufsrecht 

Ausübenden über. Die ortsübliche Maklerprovision ist ferner zu zahlen, wenn mit dem von uns 

nachgewiesenen Interessenten oder dessen Rechtsnachfolger innerhalb von drei Jahren ein anderes 

Grundstücksgeschäft oder ein weiteres Geschäft abgeschlossen werden sollte oder das Objekt im 

Wege einer Zwangsversteigerungsmaßnahme erworben wird. 

5. Unser Provisionsanspruch bleibt auch dann bestehen, wenn der abgeschlossene Vertrag später 

rückgängig gemacht wird, infolge Anfechtung hinfällig ist oder sich aus einem sonstigen Grund als 

rechtsungültig erweist, den der Auftraggeber zu vertreten hat. 

6. Von einem Vertragsabschluss muss uns auch nach Beendigung des Auftrages unverzüglich unter 

Angabe des Objektes, der Vertragsschließenden, des Kaufpreises und aller Nebenabreden mittels 

einer Vertragsabschrift uns unverzüglich Mitteilung gemacht werden. 

7. Direkte oder durch andere Makler benannte Interessenten sind an uns zu verweisen, sofern uns 

ein Verkaufsauftrag erteilt worden ist. Im Fall eines Vertragsabschlusses haftet uns der Auftraggeber 

für die volle Provision. 

8. Wird statt des Ankaufs eine Vermietung oder Verpachtung vereinbart, so ist bei Vertragsabschluss 

die hierfür ortsübliche Maklerprovision zu zahlen. Sofern binnen einer Frist von drei Jahren nach 

Abschluss des vorerwähnten Rechtsgeschäftes mit dem von uns genannten Vertragspartner ein 

Kaufvertrag abgeschlossen wird, so verpflichtet dies zur Zahlung der für einen Kaufvertrag 

ortsüblichen Maklerprovision; hierbei kann die bereits gezahlte Provision für die 

Vermietung/Verpachtung in Anrechnung gebracht werden. 

9. Unsere Verpflichtungen ergeben sich im übrigen aus den Vorschriften des BGB über den 

Maklervertrag. 

10. Mündliche Nebenabreden sowie Änderungen oder Ergänzungen eines Auftrages haben nur 

Gültigkeit, wenn sie schriftlich getroffen werden; die Einhaltung der Schriftform ist unabdingbare 

Wirksamkeitsvoraussetzung. 

11. Die Geschäftsbedingungen bleiben auch dann gültig, falls einzelne Vorschriften davon sich als 

unwirksam erweisen. Eine etwa unwirksame Vorschrift ist so umzudeuten oder durch eine solche 

rechtswirksame Bestimmung zu ersetzen, dass dem von diesen Geschäftsbedingungen gewollten 

Sinn und Zweck entsprochen wird. 

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Korbach. Auf das Vertragsverhältnis ist deutsches Recht 

anzuwenden. 

http://www.sauerlandmakelaar.com/
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