TAXATIERAPPORT
Volgens artikel 7: 960 BW

datum opname en inspectie
plaats opname en inspectie
dossiernummer
naam opdrachtgever
eigenaar
adres
postcode en plaats

: 02-01-2022
: Andijk
: 20220001
: Dhr. X
: Dhr. X
:X
:X

Voertuig- / Kentekengegevens:
Merk

Alfa Romeo

type

soort carrosserie
kleur
chassisnummer
datum 1e afgifte NL
massa ledig voertuig
afgelezen tellerstand

Cabriolet
Groen
AR115410011136
28-07-1992
1,110 kg
120247 miles

bouwjaar
kenteken
meldcode
datum tenaamstelling
a.p.k. vervaldatum
datum 1e toelating

2000 Spider
Veloce
1980
FJ-ZV-61
1136
06-09-2003
21-09-2023
30-06-1980

De ondergetekende P. Luxwolda, Register Taxateur op het vakgebied Antieke,
Klassieke en Hedendaagse Automobielen, als zodanig erkend en opgenomen in het
Register van Taxateurs van de Federatie TMV, het Register van de Stichting VRT
met nummer 14-398-M en tevens Hobéon-SKO gecertificeerd onder nummer
029662.
In aanmerking nemende:
1. dat hij van de opdrachtgever opdracht heeft gekregen om bovenvermelde
automobiel op te nemen en te waarderen ten behoeve van het aangaan van een
verzekering en of het verlengen hiervan, hij daaraan de volgende waarde toekent.
Waarde: € 23,500.-

zegge: Drieëntwintigduizendvijfhonderd Euro.

Aldus gedaan naar beste kennis en wetenschap en getekend te Andijk.
Handtekening:

Datum: 05-01-2022
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2. dat op deze taxatie van toepassing zijn de algemene voorwaarden voor Register
Makelaars en Register Taxateurs in roerende zaken, leden van de Federatie van
Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken, welke voorwaarden
zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam op
31-05-2016 onder nummer 40530226.
3. dat dit rapport toepasbaar is bij verzekeringen met polisvoorwaarden volgens
artikel 7 : 960 Burgerlijk Wetboek en niet overdraagbaar is aan derden.
4. dat de taxatie en de rapportage beslist géén technische keuring is en
nooit als zodanig kan worden geïnterpreteerd.
5. dat het rapport uitsluitend dient ter bepaling van de waarde voor verzekeringsdoeleinden van het visueel getaxeerde motorvoertuig.
6. dat de geldigheidsduur van deze taxatie maximaal 36 maanden bedraagt tenzij
hiervan door de betreffende verzekeraar wordt afgeweken.
7. dat deze taxatie geen enkele garantie inhoudt tot het realiseren
van de vastgestelde waarde bij inruil of verkoop.
8. dat de vastgestelde waarde is gebaseerd op de vervangingswaarde op het
moment van de taxatie. Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat
nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom
vergelijkbare zaken.

artikel 7 : 960 van het Burgerlijk Wetboek luidt:
de verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een
duidelijk voordeliger positie zou geraken.
De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand
gekomen krachtens een aan deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing
van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.
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Beschrijving van het getaxeerde object:

Rapportnr: 20220001

Historie:
•

USA import, in de jaren ‘90 gerestaureerd. De onderhoudshistorie is bekend en
gedocumenteerd aanwezig aan de hand van facturen. Een fotoreportage van de
restauratie is voorhanden. Omgebouwd naar Europese specificaties.

Carrosserie:
•

Gerestaureerd, waar nodig zijn plaatwerkdelen vervangen of gerepareerd, en is
de carrosserie in de oorspronkelijke staat teruggebracht. De carrosserie is strak
en gaaf, en schadevrij.

Chassis:
•

Vloer en andere vitale delen vertonen ogenschijnlijk geen sporen van schade of
doorroesting. Gave bodem. Getectyleerd.

Lakwerk:
•

Volledig opnieuw gespoten met 2-componentenlak. Professioneel spuitwerk,
het lakwerk verkeert in een uitstekende staat

Cabrioletkap:
•

Zwart stof, mohair uitvoering, vernieuwd. De afdekhoes voor de kap in
neergelaten toestand is aanwezig.

Chroomwerk:
•

Chroom- en gepolijste RVS delen zijn compleet aanwezig, en mooi en gaaf.

Dashboard:
•

Gaaf. Alle meters compleet aanwezig en werkend.
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Motor:
•

De 4 cilinder 2,0 liter lijnmotor, voorzien van twee Dell ‘Orto carburateurs,
loopt goed. Goed verzorgd in het motorcompartiment. In 2015 is de cilinderkop
gerevideerd. Het oorspronkelijke Spica brandstofinjectiesysteem is verwijderd
en vervangen door carburateurs

Banden:
•

Voor: Pirelli 185/70R14, nog 90 % profiel aanwezig.
Achter: Pirelli 185/70R14, nog 90 % profiel aanwezig.

Velgen:
•

14” lichtmetalen velgen, type Campagnolo Turbina, origineel Alfa Romeo, in
goede staat verkerend.

Interieur:
•

Met bruin leder beklede stoelen, voorzien van zwarte stoelhoezen, bruin carpet.
Het geheel verkeert in een originele uitvoering en een goede staat.

Opties:
•

Blaupunkt radio/cassettespeler, elektrisch bediende ramen, getint glas.

Technisch:
•

Volgens normen A.P.K. Uitlaatsysteem is in orde. Versnellingsbak schakelt
goed, zonder bijgeluiden. Stuurinrichting spelingvrij. Wielophanging voor en
achter in orde. Schokdempers werken goed. Remmen zijn goed werkend.
Verlichting voldoet aan wettelijke eisen.

Conclusie:
•

Deze Alfa Romeo 2000 Spider Veloce, type Coda Tronca, is een fraai,
gerestaureerd exemplaar, dat zich in een originele uitvoering en een mooie en
uitstekende staat bevindt. De auto wordt goed onderhouden.
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