
12-ABC-A

Rapport

Algemene gegevens:
Merk

Type

Brandstof

Kleur

Bouwjaar

Eerste registratie Nederland

volkswagen

golf

benzine

grijs

15-02-2017
Dit voertuig is 5 jaar oud. Na 5 jaar gaan auto"s vaker gebreken vertonen. Dit kan meer 
onderhoudskosten met zich mee brengen. Het is heel erg
belangrijk om goed te controleren op de uitgevoerde onderhoudsbeurten, een juiste 
(lage) kilometerstand en schadeverleden.

15-02-2017
De datum "Eerste registratie Nederland" is hetzelfde als de datum van het "bouwjaar". 
betekent dat dit voertuig een Origineel Nederlands voertuig is en dat het voertuig niet 
ingevoerd. Van ingevoerde voertuigen klopt de kilometerstand vaak niet en is het 
verleden onduidelijk. Van origineel Nederlandse voertuigen is het verleden vaak helder 

Datum laatste tenaamstelling 02-12-2022

Dit voertuig is 22 dagen geleden voor het laatst van eigenaar gewisseld.

Voertuig Classificatie personenauto

Verval datum APK 07-12-2023

Resterende tijd APK 11 maanden en 12 dagen
Deze auto heeft nog ruime tijd APK. 
Dit betekent dat de auto onlangs nog technisch goedgekeurd is.

Wegenbelasting

Per maand € 46 - € 52

De kosten van de wegenbalasting van dit voertuig zijn vrij fors.

De wegenbelasting wordt berekend aan de hand van het gewicht van het voertuig en h
type brandstof. Een diesel uitvoering van een voertuig is vaak 2x duurder dan de benzin
uitvoering van een zelfde model. 
Wegenbelasting wordt standaard per kwartaal geincaseerd. Voor dit voertuig is de
wegenbelasting € 137 - € 156, afhankelijk van de provincie waarin u woont.

7.0

https://www.autoverleden.nl/index/


€ 52
€ 57
€ 23
€ 125
€ 38

€ 295

Kostenoverzicht per maand
Wegenbelasting
Reparaties en onderhoud
Banden
Brandstof verbruik
Verzekering  

TOTAAL per maand

(gebaseerd op 13000 km per jaar, een WA+ verzekering met 5 schadevrije jaren)

_______

Schadeverleden:
Kenteken
Merk en Type

12-ABC-A 
VOLKSWAGEN golf

Schade gevonden:

Datum Bedrag
01-08-2022

Schade
lichte schade achter. € 700,-- 4

Overzicht geregistreerde kilometerstanden:

Resultaat check: 

Toelichting:

Logisch - de opgegeven kilometerstand klopt

Bij elke onderhoudsbeurt en APK keuring worden de kilometerstanden 

geregistreerd. 

De door u ingevulde kilometerstand is gecontroleerd en klopt ten opzichte van 

de geregistreerde standen. 

Datum Stand

24-12- 2022
28-08-2021
03-05-2020
17 - 11 - 2019

85.000
70.316
54.287
23.198

Kilometerstand check:

Gebaseerd op kilometerstand: 85000

https://www.autoverleden.nl/goto_independer/


2: Handelaar

Soort eigenaar(erkend) bedrijf

Naam

eigenaar:

Autobedrijf Jansen

Rijssen

NL,

Tot 28-04-2022

Vanaf 24-12-2021

Aantal dagen 125 (0 jaar en 4

maanden)

Geïmporteerd Vanuit Denemarken

op 24-12-2021

3: Eigenaar

Soort

Tot

Vanaf

Aantal

dagen

Particulier

Heden

28-04-2022 240

(0 jaar en 7

maanden)

1: Eigenaar

Land

Soort

eigenaar

Tot

Vanaf

Aantal

dagen

Denemarken  

Eigenaar/eigenaren 

onbekend

24-12-2021

27-12-2017

1458 (3 jaar en 11

maanden)

Vorige Eigenaren:

Historie

Deze auto is door 2 eigenaren gebruikt

Deze auto is door 1 handelaar (bedrijf) verhandeld

Totaal aantal eigenaren 3 (inclusief handelaren, importeurs en bedrijven)

Officieel is deze auto van de 2e eigenaar

Datum eerste toelating Nederland: 24-12-2021

Deze auto is ingevoerd. De eigenaren die dit voertuig in het buitenland heeft gehad zijn niet te achterhalen, w

tellen de eigenaar(en) in het buitenland als 1 eigenaar in dit overzicht.

Eigenaren



Waarde:
Gebaseerd op kilometerstand

Merk

Model

85000 

Volkswagen 

Golf

Type

Catalogus prijs

Advies aankoop prijs:

Dagwaarde:

Advies verkoop prijs:

Inruilwaarde

Handelswaarde

26.570,--

13028,-- 
Wij adviseren u om de auto voor dit bedrag aan te kopen. 
Als verkopende partij adviseren wij u de auto voor 10% meer te koop te zetten, zodat u 
nog ruimte heeft tijdens het onderhandelen.

12.998,--
Dit is het bedrag wat een verzekering ongeveer zal uitkeren als de auto een totalloss 
schade rijdt.

13.331,--
U kunt de auto voor deze prijs te koop zetten op bijv. marktplaats. Deze prijs is 
inclusief 10% onderhandelings marge.

12.967,-- tot 13.482,--
Dit is wat een garage zal betalen als u een duurdere auto aanschaft bij dezelfde
garage. Afhankelijk van de prijs van de auto die u aankoopt en uw eigen
onderhandelings techniek krijgt u meer of minder inruilwaarde.

11650,--
Dit is het bedrag dat een garage bedrijf of opkoper ongeveer voor uw auto zal 
betalen U kunt deze auto waarschijnlijk binnen 24 uur verkopen voor een prijs die ligt 
tussen de 11650,-- en 13028,--. 
U kunt vrijblijvend biedingen ontvangen via deze link: klik hier

http://tc.tradetracker.net/?c=23413&m=12&a=59529&u=%2F


Aankoop advies

Dit is een gepersonaliseerd aankoop advies voor het voertuig met kenteken:

12-ABC-A

De volgende punten hebben invloed gehad op het aankoop advies:

POSITIEVE INVLOED 
- De auto met dit kenteken staat niet geregistreerd als gestolen. Als u deze auto gaat aankopen dient u 

nog wel te controleren of het kenteken ook op de voertuig papieren staat zodat u zeker weet dat het om 

het juiste kenteken gaat.

NEGATIEVE INVLOED 
- Er is een schade verleden bekend voor dit voertuig. Echter betreft het een lichte schade. Wanneer u 

het voertuig gaat bezichtigen moet u goed controleren of de schade vakkundig is gerepareerd.

POSITIEVE INVLOED 
- Deze auto heeft geen WOK melding. (Betekenis: "Wachten op keuren".) Een WOK melding komt soms 

voor bij een met gebreken ingevoerd voertuig en bij voertuigen die recent een schade hebben 

opgelopen.

POSITIEVE INVLOED 
- De kilometerstand van dit voertuig klopt. U weet dus precies hoeveel kilometer het voertuig heeft 

gereden. Dit geeft u een goed beeld van de staat van de auto. Dit is van positieve invloed op het 

aankoop advies.

NEUTRALE INVLOED 
- Dit voertuig heeft een gemiddeld aantal eigenaren. Dit aantal is normaal en dus het gewenste aantal 

eigenaren voor dit voertuig. Dit aantal heeft geen negatief effect op het aankoop advies.

NEGATIEVE INVLOED 

- Dit voertuig is ingevoerd. Er kan niet worden nagegaan wat er in het buitenland met het voertuig is
   gebeurd

Niet kopen Kopen

▼●



Uw code is:     H7QTK      en kunt u gedurende 30 dagen gebruiken, tot 22-01-2023.

NEUTRALE INVLOED 
Dit voertuig heeft geen verleden als taxi. Oud taxi's zijn vaak versleten auto's die pas door een taxi bedrijf 

worden verkocht als er veel technische mankementen zijn. Dit voertuig heeft geen verleden als taxi dus 

heeft dit geen negatief effect op het aankoop advies. 

POSITIEVE INVLOED 
- Deze auto heeft nog ruime tijd APK tot 07-12-2023.

Dit betekent dat de auto onlangs nog technisch goedgekeurd is.

NEUTRALE INVLOED 

- Er zijn geen vreemde trends gevonden in de eigenaars historie.

De gemiddelde bezitsduur van een auto is 3 jaar.
De auto is steeds doorverkocht na een normale bezitsduur of een bezitsduur die niet genoeg afwijkt om 

er vanuit te gaan dat dit een probleem auto zou zijn.

NEUTRALE INVLOED 

- Niet geëxporteerd. Het voertuig staat gewoon in Nederland geregistreerd en is niet afgemeld.

POSITIEF AANKOOP ADVIES 

De uitkomsten van alle checks zijn tegen elkaar opgewogen. Het resultaat daarvan is dat wij een 

positief aankoop advies geven voor dit voertuig.  

Dit is slechts een advies gebaseerd op de bij ons bekende gegevens. Het blijft altijd belangrijk dat u zelf 

goed oplet bij de bezichtiging van een voertuig. Verdiep u in veel voorkomende problemen van dit 

voertuig en controleer hierop tijdens de bezichtiging. Kijk altijd in de onderhouds-boekjes of alle 

onderhouds beurten zijn gedaan en neem indien mogelijk iemand mee die verstand heeft van dit type 

voertuig.  

Maximale aankoopprijs: €13331,--
De maximale aankoop prijs ligt hoger dan de gemiddelde advies aankoop prijs voor dit type voertuig. Dit

komt doordat alle checks een positieve uitkomst hadden. Dit voertuig is meer waard dan de meeste

vergelijkbare voertuigen omdat er bij de meeste voertuigen wel negatieve meldingen voorkomen.



Onderhouds historie

APK AFKEUR PUNTEN 

APK keuring van 07 12 2022

Afkeurpunt 1: Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af

Status: GEREPAREERD

Afkeurpunt 2: Remslang beschadigd, wapeningsmateriaal zichtbaar

Status: GEREPAREERD

Afkeurpunt 3: Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect aan

Status: RAP

Afkeurpunt 4: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen

Status: RAP

APK keuring van 02 12 2021

Afkeurpunt 1: Band onvoldoende profiel

Status: GEREPAREERD

Afkeurpunt 2: Bandenspanning op Ã©Ã©n as niet gelijk

Status: GEREPAREERD

Afkeurpunt 3: Dim-, grootlicht werkt niet (goed)

Status: GEREPAREERD

Afkeurpunt 4: Zijrichtingaanwijzer(s) werkt niet (goed)

Status: GEREPAREERD

Afkeurpunt 5: Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect aan

Status: RAP



Afkeurpunt 6: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen

Status: RAP

APK keuring van 01 12 2020

Afkeurpunt 1: Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af

Status: GEREPAREERD

Afkeurpunt 2: Stadslicht werkt niet (goed)

Status: GEREPAREERD

Afkeurpunt 3: Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect aan

Status: RAP

APK keuring van 18 11 2019

Afkeurpunt 1: Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af

Status: GEREPAREERD

Afkeurpunt 2: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen

Status: RAP

APK keuring van 20 11 2018

Afkeurpunt 1: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt

Status: GEREPAREERD

Afkeurpunt 2: Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect aan

Status: RAP




