Taxatierapport
Conform artikel 7:960 BW

In opdracht van:

Inzake:
Audi - TT 1.8 Quattro

Fysiek opgenomen en getaxeerd door:
J. Verstrate
Notarieel beëdigd RETM Register Taxateur & Gecertificeerd Register Taxateur TMV
Verstrate Taxaties
Dossiernummer: 0155-041119001

Onze algemene voorwaarden
vindt u op
onze website
www.classiccartaxaties.nl

A/C: Voertuig- / Kentekengegevens:

Merk:

Audi

Meldcode:

2001

Type:

TT 1.8 Quattro 180PK

Kenteken:

75-DV-XT

Kleur:

Grijs metallic

Bouwjaar:

2000

Vin #:

TRUZZZ8NZY1012001

d.d. 1e toelating:

07/01/2000

Soort carrosserie:

Coupe

d.d. NL toelating:

07/01/2000

Ledig gewicht:

1.315 kg

d.d. tenaamstelling:

18/02/2009

Afgelezen tellerstand:

113.572 kilometers

A.P.K. vervaldatum:

03/05/2020

Brandstof:

Benzine

Soort voertuig:

Personenauto

Besturing:

Links gestuurd

Import:

Origineel Nederlands geleverd

Historie:

Volledig bekend en getoond

Originaliteit:

Geheel origineel voertuig

Samengevat oordeel: Nimmer gerestaureerd voertuig in zeer goede staat (2).

Ondergetekende, J. Verstrate, Notarieel beëdigd RETM Register Taxateur & Gecertificeerd Register
Taxateur TMV
in aanmerking nemende:
dat hij van de opdrachtgever opdracht heeft gekregen om bovenvermelde personenauto op te
nemen d.d. 31 oktober 2019 en te waarderen ten behoeve van het aangaan van een verzekering en
hij daaraan de volgende waarde toekent.

Vervangingswaarde: € 10.000,00
Zegge:

tienduizend 00/100 euro
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B: Taxatie ten behoeve van:

D: Diverse informatie:
Diefstalbeveiliging:
Stalling:
Raamgravering:
Restauratie volgens opgave:
Proefrit uitgevoerd:
Indruk rijdende auto:
Documentatie:
Voertuigeigen zwakke punten:

Af fabriek voorzien van een inbraak alarm met startonderbreker.
Garage aan huis.
Nee.
Niet van toepassing, geheel origineel.
Nee.
Naar redelijkheid aan te nemen goed rijdend.
Compleet aanwezig met origineel onderhoudsboekje.
Geen zwakke punten bekend.

E: Uiterlijke/technische staat (waargenomen zonder demontage en waar nodig visueel e/o
auditief vastgesteld):
Genoemde cijfers stemmen overeen met de Internationale kwaliteitsnormering voor die betreffende onderdeelgroep.

Carrosserie:

Cabrioletkap:
Lakwerk:
Lakdikte:
Ruiten:
Rubbers:
Chroomwerk:
Onderstel - onderzijde:
Velgen - Banden:

Remmen:

Zeer goede staat, origineel en nimmer gerestaureerd (2). Geheel
strak, met correcte passingen en vrij van beschadigingen en/of
(zichtbare) roestvorming.
Niet van toepassing.
Zeer goede staat (2). Uitgevoerd in de originele kleur zilvergrijs
metallic met minimale sporen van steenslag en gebruik.
Gemeten, rondom egaal (lakdikte 240-350µm)
Zeer goede staat (2).
Zeer goede staat (2).
N.v.t.
Goede, roestvrije staat, met normale sporen van gebruik (3).
Velgen: Lichtmetaal, 17".
Staat: In zeer goede staat en conform originaliteit (2).
Banden: Rondom Continental ContiSportContact 3, 225/45 ZR17.
Staat: Goed. Ruim voldoende profiel (3).
Goede staat conform visuele inspectie (3).
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Interieur:
Dashboard:
Instrumenten:
Kofferruimte:
Motor:

Versnellingsbak - aandrijflijn:
Electrische installatie:
Verlichting:

Zeer goede originele staat (2). Uitgevoerd in zwart leder.
Zeer goede originele staat (2).
Originele goede staat, compleet en functionerend (2).
Falende instrumenten: geen.
In zeer verzorgde staat en compleet ingericht (2).
4 cilinder, 1.781 CC, benzinemotor met turbo. 180 PK.
Staat motor: Zeer goede staat conform opgave en visuele
inspectie (2). Geringe gebruikssporen, vrij van sporen van lekkage
of zweten. Bij 60.000 km is de motor conform
fabrieksspecificaties gereviseerd (factuur aanwezig).
Indruk draaiende motor: start goed en draait mooi regelmatig.
Handgeschakeld, vierwielaandrijving.
Zeer goede staat conform opgave en visuele inspectie (2).
Zeer goede staat (2).
Zeer goede staat (2).

F: Bijzonderheden:
Opties en accessoires:

Naast de standaarduitrusting en eerder genoemde zaken af
fabriek voorzien van diverse aanvullende opties, waaronder een
Audi S-line pakket met zwart lederen interieur, sport zetels,
stoelverwarming, lederen sportstuur, diverse aluminium accenten
in interieur, originele Audi radio/cassettespeler met Bose sound
system, airconditioning met klimaatregeling, etc.
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G: Toelichting op de waardebepaling:
In 1995 toonde Audi de TT Concept car aan de wereld. Het ontwerp werd met veel positieve reacties
ontvangen en ging in 1998 vrijwel ongewijzigd in productie. In 1999 volgde ook een cabriolet versie.
Het hier beschreven exemplaar betreft een oorspronkelijk in Nederland uitgeleverde Audi TT uit
2000 met de 180PK sterke 1.8 5V Turbo motor en befaamde Quattro aandrijflijn. De huidige,
tweede, eigenaar heeft de TT sinds 2009 in bezit en gebruikt de auto spaarzaam en enkel
hobbymatig. Mede hierdoor en door het regelmatig uitgevoerde preventieve onderhoud verkeert de
Audi in een zeer goede staat. De Audi is tevens voorzien van diverse aantrekkelijke fabrieksopties en
verkeert nog geheel in de originele conditie. Dit maakt dat de Audi duidelijk afwijkt van het
gemiddelde aanbod op de huidige markt.
Genoemde aspecten zijn meegewogen in de waardebepaling, ondersteund door koerslijstinformatie
en marktonderzoek.
H: Kwaliteitsnorm:
Volgens internationale kwaliteitsnormering voor klassieke voertuigen is dit voertuig in te delen in

Klasse:
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Aldus gedaan naar beste kennis en wetenschap en getekend te Maastricht
Handtekening:
datum: 04 november 2019
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Nadere voorwaarden van deze rapportage:
1. Dat op deze taxatie in beginsel van toepassing zijn de algemene voorwaarden voor experts en
taxateurs van motorvoertuigen gepubliceerd op de website van ClassicCarTaxaties.nl, welke
voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gelderland op
19 mei 2017 onder nummer 68609396.
2. Dat dit rapport toepasbaar is bij verzekeringen met polisvoorwaarden volgens Artikel 7: 960
Burgerlijk Wetboek.
3. Dat de taxatie en de rapportage beslist géén technische keuring zijn en nooit als zodanig kunnen
worden geïnterpreteerd.
4. Dat het rapport uitsluitend dient ter bepaling van de waarde voor verzekeringsdoeleinden.
5. Dat de geldigheidsduur van deze taxatie maximaal 36 maanden bedraagt tenzij hiervan door de
betreffende verzekeraar wordt afgeweken.
6. Dat deze taxatie geen enkele garantie inhoudt tot het realiseren van de vastgestelde waarde bij
inruil of verkoop.
7. Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar
soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaak.

Toelichting op deze rapportage:
• Deze rapportage is tot stand gekomen met inachtneming van de FEHAC erkenningsregeling
voor taxatierapporten.
• De in Rubriek E genoemde cijfers stemmen overeen met de Internationale
kwaliteitsnormering voor die betreffende onderdeelgroep.
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De waarde van het object is mede gemotiveerd op basis van markt- en koerslijstinformatie:
Koerslijst Classic Analytics :
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Marktonderzoek Internet:
Onderstaand enkele voorbeelden op de huidige markt, in (ogenschijnlijk) vergelijkbare staat en
uitvoering:
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Foto's:
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