
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
 
 
A. OPNAME 
 
Datum opname en inspectie   : 11-07-2018 om 19.00 uur  
 
Naam opdrachtgever en eigenaar  : De heer J. Ebink 
Adres      : Meeuwenlaan 61 
Postcode en Plaats    : 8601 XR  SNEEK 
Telefoonnummer    : 0653883387 
E mail      : john.ebink@gmail.com 
 
Opdracht is verstrekt aan   : De Jong Klassieker Taxaties  
Adres opdrachtnemer     : Legedyk 23, 8629 RK Scharnegoutum 
Telefoon     : 06 53172665 
E-mail      : info@dejongklassiekertaxaties.nl 
Website     : www.dejongklassiekertaxaties.nl 
 
 
B. WAARDE PER OPNAMEDATUM 
 

Ondergetekende Wiebren de Jong, Register taxateur voertuigen lid Federatie Taxateurs 
Makelaars en Veilinghouders TMV,  door de Hobéon SKO gecertificeerd onder ISO/IEC 
17024 verklaart overeenkomstig artikel 7 : 960 BW, de waarde van het hierbij omschreven 
kampeer voertuig inclusief eventuele extra’s  en accessoires ten behoeve van een 
verzekering vastgesteld te hebben op:  

 

   De vervangingswaarde  : € 11.000,- 

zegge:  ELF DUIZEND EURO-- 

 
Het getaxeerde voertuig bevindt zich in conditie: 3-. Voor toelichting zie blad 3. 
 
C. VOERTUIG- EN KENTEKENGEGEVENS 
 
 

Merk  Volkswagen      Type   T2 

Soort carrosserie Kampeerauto      Bouwjaar 1974 

Kleur Blauw/wit      Kenteken 28-YB-30 

Chassisnummer 2142150569      meldcode 0569 
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T A X A T I E R A P P O R T  
         Volgens artikel 7 : 960 BW 



 
 
 
D. SPECIFICATIES VAN DE VOLKSWAGEN 
 

Afgifte deel I 09-07-1974 

Datum tenaamstelling 04-07-2006 

Import Nee, origineel in Nederland verkochte auto 

Historie bekend Ja, deels 

Kenteken op naam Opdrachtgever 

Gewicht 1390 kg 

Brandstof benzine 

Tellerstand 86544 Km 

A.P.K. gekeurd tot 01-06-2019 kilometerstand: 81976 

Soort banden Firestone en Maxxis 185/14 

Profieldiepte Voldoende profiel maar verouderd. 

Wielen Stalen velgen 

 
 
 
E. ONDERHOUDSTOESTAND 
 

Carrosserie opbouw Staal en kunststof,, plaatwerk vernieuwd, 
ingrijpend gerestaureerd,  heeft gebruikssporen  

Lakwerk Geheel overgespoten,  lak in redelijke staat. 
Gemeten laklaag diktemeter. 

Bouwwijze Carrosserie voorzien van subframes, voor zover 
waarneembaar in goede staat. Grotendeels origineel. 

Chroomwerk Redelijk.   
Emblemen correct. 

Glaswerk 
Rubbers 

Helder glas in  goede staat      
Deels vernieuwd in  goede staat 

Motor  4 cilinder benzinemotor met carburateur, loopt matig, 
originele gereviseerdemotor. Motorruimte is goed. 
Motornummer: AS453918 

Transmissie  
Aandrijving 

4 versnellingsbak.   
Achterwielen 

Interieur 
 
Dashboard 

De bekleding verkeert in goede  staat. Is opnieuw bekleed. 
Volvo stoelen voorin.  
Oogt goed. Meters werken goed 

Soort bekleding Interieur:    gele velours 
Rest:         zwart rubber     hemeltje licht 

Hefdak 
 

Polyester hefdak  - 

Overig, camperclubs  Lid van: Nee. Lidnummer: n.v.t. 
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F. NADERE INFORMATIE 
 

SPECIFICATIES 4 persoons buscamper met hefdak, wasbakje, kookplaat, 
kasten, boordaccu, 22o volt aansluiting, zitbank uittrekbaar tot 
slaapbank, losse watertank met elektrische pompje. 

ORIGINALITEIT De camper is naar eigen inzicht gemodificeerd. 
 

ACCESSOIRES Trekhaak, radio cd speler, mistlampen, reservewielhouder. 
 

OPMERKINGEN Motorloop, lakwerk en roestwering kan beter. 
 

GERESTAUREERD Ja, in  2006 
 

GEBRUIK Hobbymatig.  
 

BIJZONDERHEDEN Getaxeerd op de hefbrug bij taxateur  
 - 

 
 
De getaxeerde kampeerauto bevindt zich in een goede algemene conditie aan te duiden in 
staat:  
3- (op schaal van1 tot 5) Kwalificaties aangegeven volgens onderstaande normering van  
InterClassic.. 
 
1. Excellente originele staat of top kwaliteit restauratie naar originele specificaties. Een 
voertuig in concoursstaat of een topvoertuig dat tentoongesteld wordt. Geen defecten en tot 
in detail uitgevoerd volgens de specificaties van het bouwjaar. 
  
2. Zeer goede originele staat of professioneel gerestaureerd. Geen technische defecten, 
slechts geringe gebruikssporen. Slechts beperkte wijzigingen ten aanzien van het bouwjaar. 
Alle onderdelen compleet aanwezig. 
   
3. Goede algemene staat, kleine onbetekenende gebreken toegestaan. Rijdt goed. Zeer 
beperkte roestvorming. Met geldig kenteken en geldige APK.   
   
4. Acceptabele staat. Heeft reparatie nodig; rijvaardig, maar met beperkingen. Mogelijk deels 
gerestaureerd. Beperkte of matige roestvorming. Te repareren of te restaureren tegen 
beperkte kosten. 
  
5. Ongerestaureerde niet rijdbare staat. Nagenoeg compleet voertuig maar nauwelijks 
rijdbaar. Ernstige roestvorming. Voor reparatie en restauratie is een forse investering nodig, 
maar restauratie is mogelijk. 
 
G. SOORT STALLING 
 
Het getaxeerde camper wordt gestald in een garage.  
 
H. BIJLAGE 
 
Fotoblad met daarop 8 foto’s van het getaxeerde. 
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I. WAARDEBEGRIPPEN 
 

De verrichte taxatie geschiedt volgens de vervangingswaarde. Hiermee wordt verstaan het 
bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom 
gelijkwaardige zaak. De taxatie is visueel verricht en geeft geen garantie tot het realiseren 
van de genoteerde waarde bij inruil of verkoop van het getaxeerde. De vastgestelde waarde 
dient ter bepaling van het te verzekeren bedrag. De geldigheidsduur van deze taxatie is 
maximaal 36 maanden tenzij uw verzekeraar anders bepaald. Dit rapport is niet 
overdraagbaar en is geen technisch rapport en mag daarom niet als zodanig worden 
geïnterpreteerd. De taxateur aanvaardt ten aanzien van de inhoud dit rapport geen 
verantwoordelijkheid jegens anderen dan de opdrachtgever.  
 
J. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Deze taxatie geschiedt volgens algemene voorwaarden voor registermakelaars en 
registertaxateurs in roerende zaken, leden Federatie TMV, Taxateurs, Makelaars en 
Veilinghouders gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Amsterdam 
onder nummer 40530226. Opdrachtgever heeft tijdens de taxatie kennis kunnen nemen van 
deze voorwaarden of deze ontvangen per e-mail.   
Onze taxatierapporten zijn goedgekeurd door de FEHAC, de Federatie Historische 
Automobiel- en Motorfietsclubs.  
 

Aldus opgemaakt te: Scharnegoutum  op: 18 juli 2018 

 
 
 
Handtekening register taxateur, W. de Jong  
 
 
 
Lid Federatie TMV,  sectie motorrijtuigen 
Hobéon Sko gecertificeerd 
 
 
 

          
 
 
   SKO nummer 22368 
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