Auto kopen of verkopen?
Zo betaal je op
een veilige manier:

1

TIP!
Stel voor om de betaling via
Kentekenloket Veilig Betalen te doen.

Zijn jullie het eens over de prijs, spreek dan eerst
af hoe de koop/verkoop af te ronden. Via Kentekenloket
Veilig Betalen is dat makkelijk en veilig want de
betaling vindt pas plaats als de auto echt bij de
RDW is overgeschreven.
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Een Kentekenloket is
altijd bij een RDW erkend
garagebedrijf. Hier kun je
ook meteen een
eventuele aankoopkeuring afspreken

Nodig de andere partij uit
voor Veilig Betalen.

De verkoper betaalt de transactiekosten
en bevestigt daarmee direct het
ontvangende bankrekeningnummer.
Nu nodigt de verkoper de koper uit ook
een gratis account aan te maken.
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De koper maakt
het geld over.

De koper maakt het geld via iDeal over
naar een beveiligde tussenrekening.

TIP!
Indien koper en verkoper
besluiten om het bedrag
te veranderen, bijvoorbeeld na een proefrit, dan
kan dit tot het moment dat
het kenteken wordt
overgeschreven. Pas
daarna is de transactie
echt afgerond.
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Ontvang een
unieke code.

Zowel koper als verkoper
ontvangen een unieke code
per SMS. Deze deel je bij het
overschrijven van het kenteken.
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Schrijf het kenteken over
bij een Kentekenloket.

Ga samen naar een Kentekenloket om
het kenteken over te schrijven naar de
koper. Met meer dan 650 Kentekenloketten is er altijd één dicht in de buurt.

6

Wissel de unieke codes uit om
het bedrag over te boeken.

Na overschrijving van het kenteken delen koper en
verkoper beiden hun unieke helft van de code met
het Kentekenloket. Deze totale code zorgt ervoor
dat het afgesproken bedrag wordt vrijgegeven en
overgemaakt op de bankrekening van de verkoper.

7

Geniet van je nieuwe auto of
de opbrengst van de verkoop!

TIP!
kentekenloket.nl
Via Kentekenloket.nl
vind je eenvoudig
een autobedrijf bij jou in
de buurt waar je veilig je
kenteken op jouw naam
kunt laten zetten.

