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Gebruik deze checklist als houvast tijdens de aankoop van een occasion. De onderstaande 
onderwerpen zijn in detail beschreven op OccasionAdvies.nl. De hokjes kunt u afvinken op het 
moment dat u een punt gecontroleerd heeft. Opmerkingen kunt u kwijt op de tweede pagina.

Showroom
Heeft u een auto gevonden die aan uw eisen voldoet? Check dan eerst:

• Accessoires. Beschikt de auto over alle accessoires die u nodig heeft?

Werken alle accessoires? □ Airco
□ LPG-installatie
□ Centrale vergrendeling
□ Schuifdak

□ Ruitbediening (elek.)
□ Stoelbediening (elek.)
□ Stoelverwarming
□ Radio + speakers

• Interieur. Past de mate van slijtage bij de leeftijd en kilometerstand van de auto?

□ Bekleding stoelen/deuren
□ Reservewiel aanwezig

□ Pedaalrubbers
□ Displays werken

□ Versnellingspook

• Carrosserie. Zijn er sporen van schade en zit de auto nog goed in zijn lak?

□ Krassen/blaasjes in lak
□ Roest (wielkasten)

□ Structuurverschil in lak
□ Lak op raamrubbers

□ Kleurverschil in lak
□ Naden van deuren/kleppen

• Onderhoud. Is het onderhoudsboekje aanwezig?

□ Zijn de beurtjes tijdig en
   volgens schema uitgevoerd

□ Distributieriem, moet deze
   worden vervangen?

□ APK rapport, zijn er zwakke
   punten aangemerkt?

Proefrit
Maak een proefrit met de auto! Check tijdens de proefrit:

• Versnellingsbak. Controleer deze in combinatie met de koppeling.

□ Rijd in een hoge versnelling laag in de toeren, nu vol gas.
   Trekt de auto langzaam op, evenredig aan het aantal toeren?

□ Automaat? Wanneer moet
   deze gereviseerd worden

• Motorblok. Luister naar bijgeluiden en kijk onder de motorkap.

□ Bijgeluiden stationair en
   tijdens gas geven

□ Olie-ophopingen rond de
   verschillende pakkingen

□ Koelwater rond het 
   koelwaterreservoir

• Banden. Zijn de banden ongelijkmatig afgesleten: check de wielophanging.

□ Voldoende profieldiepte □ Geen beschadigingen □ Gelijkmatige slijtage

• Wielophanging. Bij problemen merkt u dit in het stuur en in de rechtuitstabiliteit.

□ Trillingen in het stuur □ Beschermhoezen fusee □ Gelijkmatige bandenslijtage
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Aankoop
Wanneer u overgaat tot de aankoop, houd rekening met:

• Aandachtspunten. Wat heeft u opgemerkt in showroom en tijdens de proefrit.

□ Voldoet de auto aan al uw
   eisen

□ Wat doet de verkoper met
   uw opmerkingen

□ Afleverbeurt,
   welke zaken omvat deze

• Verkoopprijs. Betaalt u een redelijke prijs voor de auto.

□ Is de verkoopprijs redelijk □ Is de prijs voor uw
   inruilauto redelijk

□ Valt het bij te betalen bedrag
   binnen uw budget

• Garantie. Krijgt u de garantie waar u recht op heeft?

□ Hoeveel maanden garantie □ Wat dekt de garantie □ Krijgt u een kopie van de
   voorwaarden

• Contract. Is het contract met alle afspraken naar uw zin?

□ Staan alle afspraken op
   papier

□ Heeft u voor het tekenen 
   het contract doorgelezen

□ Betreft het een Marge of
   BTW auto?

Notities
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