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GEEN GIW GARANTIE
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De heer Janssen heeft een nieuwbouwwoning gekocht en met de aannemer een
koop-/aannemingsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst is getekend zonder
dat een GIW-garantie was afgegeven. Dat bleek een heel groot probleem toen
voordat de bouw begonnen was, de aannemer failliet ging.
De koper had al geld betaald aan de aannemer om de grond op naam te krijgen en
ook de leveringsakte was al getekend bij de notaris. De koper was dus eigenaar van
een bouwkavel, maar gebouwd werd er niet meer.
Als de koper gekocht had met GIW-garantie, dan had hij het garantie instituut
kunnen aanspreken. Het instituut had dan gezorgd dat een andere aannemer de bouw
had afgemaakt conform de koop-/aannemingsovereenkomst.
Toen dit dus niet mogelijk bleek, is de koper gaan zoeken naar een andere partij om
zijn claim neer te leggen en die meende hij te vinden in de notaris. Zijn argumentatie
was dat de notaris hem had moeten wijzen op de risico's dat de GIW-garantie
ontbrak. Ook had de notaris dan de akte van levering van de grond niet moeten
tekenen.
Op 10 november 2010 heeft de Rechtbank in Rotterdam geoordeeld dat deze koper
geen gelijk had. Een reden daarvoor was dat op het moment van ondertekening van
de akte van levering er geen specifieke aanleiding was om te veronderstellen dat de
aannemer failliet zou gaan en de koper dus een groter risico zou lopen dan normaal.
Ook het gegeven dat het in Nederland niet ongebruikelijk is nieuwbouwwoningen
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zonder GIW-garantie te verkopen, speelde een rol. Als laatste was nog van belang
dat in de koop-/aannemingsovereenkomst ook niets over de garantie was
afgesproken. Deze overeenkomst was, zonder dat de notaris daar bij was, eerder
getekend dan de leveringsakte.
Eigenlijk komt het er op neer dat de koper op de blaren moest zitten, die hij zelf had
veroorzaakt. Aangezien de meeste mensen niet zo vaak een (nieuwbouw-)woning
kopen, is het dus goed om je bij zo'n belangrijke beslissing te laten bijstaan door
(een) deskundige(n).
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