
Nationale Autocheck
Verkoper
Naam: Telefoon nr.:

Adres: E-mail:

Postcode + woonplaats: Website:

Voertuig

Kenteken: Brandstof
(ook op kenteken):

benzine/diesel/LPG/hybride/elektrisch:

Merk: Kentekenpapieren & APK 
keuringsrapport compleet:

ja/nee; datum deel I, II & overschrijvingsbewijs:

Model/Type: APK vervaldatum:

Uitvoering: Kilometerstand:

Kleur
(metaallak?):

ja/nee:
NAP (autopas.nl):

ja/nee:

Versnellingstype: handgeschakeld/automaat: Gestolen (rdw.nl): ja/nee:

Opties & Accessoires

 ABS  Airbags  
Airconditioning/

  Alarm (Klasse: .... )  Audio     Climate control

 Boordcomputer  Centrale vergrendeling  Cruise control  Elektrische ramen  Elektrische    
         stoelverstelling

 Lederen bekleding  Lichtmetalen velgen  Mistlampen  Navigatie (kaartupdate?)  Parkeerhulp

 Stuurbekrachtiging  Trekhaak  Xenon  Overig: 

Cosmetische Inspectie*
Wielen
(sierdoppen/velgen):

goed/niet goed:
Ruiten & spiegels:

goed/niet goed:

Lakwerk & steenslag:
goed/niet goed: Interieur &

bagageruimte:
goed/niet goed:

Bumpers: goed/niet goed: Rokersauto/Stankvrij: goed/niet goed:

Technische Inspectie
Niveau motorolie: goed/niet goed: Laatste service datum/km stand:

goed/niet goed:

Test snel en eenvoudig de motor, ben zeker van je aanschaf!

Distributieriem 
vervangen:

datum/km stand:

Niveau koelvloeistof: goed/niet goed: Volgende service: datum/km stand:

Niveau remvloeistof: goed/niet goed: Bandenspanning: goed/niet goed:

Niveau stuurbekrachti-
gingsvloeistof:

goed/niet goed: Banden profiel (profiel < 
2 mm is APK adviespunt):

goed/niet goed: 
LV:        mm; LA:        mm; RV:        mm; RA:        mm

Elektrische uitrusting & 
verlichting:

goed/niet goed: Verwarming, ventilatie 
& airconditioning::

goed/niet goed:

Overige
Instructieboek/
Handleiding:

ja/nee: Aantal sleutels/
-transponders:

goed/niet goed:

Serviceboek/
Onderhoudshistorie:

ja/nee: Reserveband, krik & 
wielslotsleutel:

ja/nee:

Key- & radiocode(s): ja/nee: Winterbanden ja/nee:

Proefrit

Geluiden/Trillingen:
goed/niet goed: Sporing (één kant op 

trekken bij stuur los, etc.:
goed/niet goed:

Remwerking (remkracht, 
‘trekken’ in het stuur, 
handremwerking, etc.):

goed/niet goed:
Stuurgevoel (reactie op 
beweging, etc.):

goed/niet goed:

Pedaalgevoel (reactie 
op gas, hoogte koppe-
lingspedaal, etc.):

goed/niet goed:
Werking Instrumenten 
(navi, cc, etc.):

goed/niet goed:

* = Zie ook het schema op de volgende pagina voor meer opties.    © 2013 MotorCheckUpTM - Alle rechten voorbehouden.
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R = Roest

V = Verkleuring

X = Putje/Ster

O = Deuk

-- = Lichte Kras

 = Kras/Barst

= = Diepe Kras
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