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Controlelijst voor de koop van een tweedehandsauto

Gegevens over de auto:
Merk/model

Aantal voorgaande eigenaren

Chassisnummer

APK/gasmeting geldig tot

Bouwjaar

Laatste onderhoudsbeurt

Kilometerstand

Autopapieren:
Ja

Nee

Chassisnummer komt overeen met het nummer op het kentekenbewijs deel 1 en 2.

Ja

Nee

De verkoper staat als eigenaar geregistreerd.

Ja

Nee

Keuringsrapporten van APK en gasmetingen zijn aanwezig.

Ja

Nee

Serviceboekje met onderhoudsregistratie is aanwezig.

Ja

Nee

Instructieboekje is aanwezig.

Ja

Nee

Onderhoudsdocumentatie en facturen zijn aanwezig.

Carrosserie & buitenkant:
Ja

Nee

Lak komt overeen met beschrijving (geen bobbels, deuken, krassen, kleurverschillen, lakresten bij de
rubberen afdichtingen)

Ja

Nee

Auto heeft geen roestschade (uitlaat, onderkant, spatborden, deuren, accu, rubbers sluiten goed aan bij
voor- en achterruit en bij het schuifdak)

Ja

Nee

De naden tussen alle schermen zijn even groot (deuren, motorkap, kofferruimte, spatborden).

Ja

Nee

Deuren, kofferruimte en motorkap sluiten perfect en de sloten zijn in orde.

Ja

Nee

De ruiten zijn krasvrij en vertonen geen tekenen van steenslag.

Ja

Nee

Alle banden hebben dezelfde maat en zijn van hetzelfde type. De banden zijn niet van buiten naar binnen
afgesleten.

Ja

Nee

De profieldiepte voldoet aan de wettelijke bepalingen: zomerbanden 1,6 mm.

Ja

Nee

Het reservewiel is aanwezig en in goede staat.

Ja

Nee

De verlichting werkt (parkeerlicht, dimlicht, groot licht, achterlicht, remlicht, knipperlicht,
mistachterlicht, mistlampen voor).

Ja

Nee

Kap gaat zonder problemen open en dicht. Geen zichtbare tekenen van binnengedrongen water.
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Interieur:
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee Geen vocht onder de voetmatten, tapijt en in de kofferruimte, geen beslagen ruiten.
Nee Stoelen zijn in orde (stoelverwarming testen, beschermhoezen verwijderen).
Nee Bekleding, dakhemel en kofferruimte zijn in orde (geen vlekken, scheuren, gaten).
Nee Veiligheidsgordels zijn aanwezig, lopen soepel en vertonen geen gebreken (geen scheuren, niet gerafeld).

Ja

Nee Ramen en eventueel schuifdak gaan gemakkelijk open en sluiten goed.
Nee Alle schakelaars, controlelampjes en functies zijn in orde (ventilatie, airconditioning, verwarming, claxon,
achterruitverwarming, ruitenwissers, interieurverlichting enz.).

Ja

Nee Pedalen (coating/rubbers) zijn intact (slijtage met kilometerstand vergelijken).

Ja

Onder de motorkap:
Ja

Nee

Geen oliesporen of olielekkage bij motor.

Ja

Nee

Oliepeil valt binnen de norm (controleer motorolie en vervanging in onderhoudsboekje).

Ja

Nee

Geen witte schuim of laag op oliedeksel (anders is de cilinderkoppakking defect).

Ja

Nee

Slangen, leidingen en klemmen zijn in goede conditie (geen lekkage van vloeistof, geen schuurplekken).

Ja

Nee

De polen van de accu zijn schoon en vertonen geen oxidatiesporen.

Ja

Nee

V-snaar en distributieriem vertonen geen scheuren (informeer wanneer distributieriem is vervangen).

Ja

Nee

Het peil van de rem- en koelvloeistof valt binnen het minimum en maximum.

Onder de auto:
Ja

Nee

Remschijven en remvoeringen zijn in orde.

Ja

Nee

Remslangen en remleidingen verliezen geen vloeistof.

Ja

Nee

De uitlaat is in orde (doorroesten en dichtheid).

Ja

Nee

Schokbrekers verliezen geen vloeistof, kraken niet.

Notities:
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