TAXATIERAPPORT
Volgens artikel 7:960 BW (voorheen 275 Wetboek van Koophandel)
Register-Taxateur VRT
FEHAC goedgekeurd taxatierapport
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taxatienummer Txxxxx

Datum taxatie:
Naam taxateur:
Kenteken:
Merk:
Type:
Model:
Soort voertuig:
Bouwjaar/1e afgifte:
Rijklaar gewicht:
Brandstof:
Identificatienummer:
Meldcode:
1e toelating in Nederland:
Laatste tenaamstelling:
Eigenaar:
Adres:
Taxatiewaarde:
Gekozen waarde:
Kwaliteitsklasse indeling 1-5:

Samenvattende omschrijving:

www.steijntaxaties.nl
info@steijntaxaties.nl
tel. 0172 - 42 15 44
K.v.K.: 28074292

XX-XX-XXXX
I.J.C. den Toom
20-YB-59
VOLKSWAGEN-PORSCHE
914
Targa
Personenauto
1973
1.010 kg
Benzine
XXXXXXXX
XXXX
28-11-2005
28-11-2005
XXXXX
XXXXX
XXXXX
€ XXXXX
Vervangingswaarde
2/3 Eurotax InterClassic norm

Het betreft een zeer nette, keurig onderhouden
Volkswagen-Porsche 914.

NL61 INGB 0005 1233 35
NL94 RABO 0386 8235 96
BTWnr.: 808539772B01
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Opdrachtgever:

XXXXX
XXXXX
XXXXX

Eigenaar:

Idem

Tenaamstelling kenteken:

Idem

Laatste tenaamstelling:

28-11-2005

Kenteken-/voertuiggegevens:
Automobiel:

VOLKSWAGEN-PORSCHE
Type
: 914
Identificatienummer
: XXXXX
Motornummer
: Niet afgelezen
Kenteken
: 20-YB-59
Afgifte
: 28-11-2005
Bouwjaar/1e afgifte
: 1973
Rijklaar gewicht
: 1.010 kg
Kleur
: Oranje
Afgelezen tellerstand
: 99.385 miles
APK geldig tot
: 21-06-2020
Tellerstand bij laatste APK : Niet bij ons bekend

Inspectiedatum 10-09-2016

www.steijntaxaties.nl
info@steijntaxaties.nl
tel. 0172 - 42 15 44
K.v.K.: 28074292

NL61 INGB 0005 1233 35
NL94 RABO 0386 8235 96
BTWnr.: 808539772B01
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Eerdergenoemd automobiel bevond ik als volgt:

Carrosserie:

Deze 2-deurs links gestuurde targa carrosserie verkeert in een goede
staat. De carrosserie is origineel en is op wat minimale gebruikssporen
na, strak en gaaf. Het hang- en sluitwerk verkeert in een goede staat.

Dragende delen:

De dragende delen verkeren, voor zover waarneembaar, in een goede
staat.

Ophanging:

De ophanging verkeert, voor zover zichtbaar, in een goede staat.

Lakwerk:

Deze auto is professioneel overgespoten. De lak is strak en krasvrij en
verkeert in een goede staat.

Ruiten:

Blanke ruiten, deze zijn heel en krasvrij en vertonen geen pitten of
scheuren. De voorruit is voorzien van een getinte band.

Targadak:

Zwart gespoten targa paneel in een goede staat.

Motor:

4-cilinder 1.700 cc injectie benzinemotor. De motor start en loopt
netjes. Het geheel is keurig onder de motorkap.

Versnellingsbak:

Handgeschakelde 5-bak in een goed werkende staat.

Aandrijflijn:

De aandrijflijn vertoont geen gebreken, voldoet volgens opgaaf.

Banden:

Voor: Good-Year 185/65 R15 banden met voldoende profiel.
Achter: Dunlop 185/65 R15 banden met ruim voldoende profiel.
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Eerdergenoemd automobiel bevond ik als volgt:

Velgen:

Stalen velgen in originele stijl maar iets breder. De velgen verkeren in
een goede staat en zijn compleet met nette verchroomde wieldoppen.

Dashboard:

Compleet en origineel dashboard. Het dashboard wordt tegen
weersinvloeden beschermd door d.m.v. een stoffen dash-top en
verkeert in een goede staat. De gemonteerde instrumenten
functioneren naar behoren.

Interieur:

Zwart kunstlederen interieur. Het geheel is al eens opnieuw bekleed
en verkeert in een goede staat. Het geheel is compleet met een
keurige, optionele, midden armsteun. De matten en de panelen zijn
netjes.

Rubbers:

De afdichtrubbers en de ruitrubbers verkeren in een goede conditie.

Chroom/RVS/
sierlijsten:

Het geheel is compleet, deukvrij en roestvrij. Door de jaren heen zijn
diverse delen door ‘NOS’ vervangen.

Technisch:

Deze auto verkeert technisch in een goede staat. De auto wordt
zorgvuldig onderhouden.

Vering/demping:

De vering en demping vertoont, voor zover zichtbaar, geen gebreken.
In 2012 zijn de voorschokdempers en de achterveren vernieuwd,
recent zijn de achterschokdempers vervangen door één NOS en één
zo goed als nieuwe.

Verlichting/
bedrading:

De verlichtingsdelen zijn onbeschadigd en verkeren, evenals de
bedrading, in een goede staat. In 2015 zijn de knipperlichten
vervangen door NOS knipperlichten.

Accessoires:
(onder andere)

Klassieke radio met mp3 speler aansluiting; brede stalen velgen;
Goodridge remslangen; Bilstein HD voorschokdempers; Koni
achterschokdempers; 914/6 achterveren; stuurhoes.
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Eerdergenoemd automobiel bevond ik als volgt:
Opmerkingen:

Het betreft een zeer nette, keurig onderhouden Volkswagen-Porsche
914. Ten tijde van de inspectie is er een proefrit uitgevoerd.

Originaliteit/historie: Amerikaanse import. Vrijwel geheel origineel en compleet met vrijwel
de hele historie. De auto is goed verzorgd en is door de eigenaar, door
de jaren heen op detailniveau met veelal NOS onderdelen, verbeterd/
origineler gemaakt.

Alarm/beveiliging: Deze auto is niet uitgerust met een alarm.

Stalling:

De auto wordt binnen gestald.

Taxatiehistorie:

Deze auto is meerdere keren door ons getaxeerd, de laatste taxatie is
d.d. 23-08-2012 taxatienummer T120836752. Taxaties door andere
organisaties zijn bij ons onbekend.

Ik stel de vervangingswaarde van deze automobiel vast op een bedrag van:

€ XXXXX (incl. BTW)
(zegge: XXXXX duizend Euro)
Naar eer en geweten en volgens beste kennis en wetenschap getaxeerd
te Lemmer op xxxxxx.
Ing. I.J.C. den Toom,
Register-Taxateur VRT
FEHAC goedgekeurd taxatierapport
Het rapport dient uitsluitend ter bepaling van de waarde voor verzekeringsdoeleinden van het visueel
getaxeerde motorvoertuig. De geldigheidsduur van deze taxatie is afhankelijk van de polisvoorwaarden.
Het rapport is beslist géén technische keuring en kan daarom nooit als zodanig worden geïnterpreteerd.
Het rapport is niet overdraagbaar en is toepasbaar bij polisvoorwaarden volgens artikel 7:960 BW. De door
ons verrichte taxatie houdt geen enkele garantie in tot het realiseren van de vastgestelde waarde bij inruil of
verkoop. Deze taxatie is verricht mede op basis van de gegevens welke aan ons zijn verstrekt.
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