Waar moet ik op letten bij de
aanschaf van een gebruikte auto?
Mudde Kok geeft u 10 tips
De aanschaf van een tweedehands auto heeft veel voordelen. Zo is een tweedehands auto altijd goedkoper dan
een nieuwe auto, is de levertijd korter en is de keuze reuze. Mudde Kok Automotive helpt u graag om de juiste keuze
te maken en geeft tien praktische tips om rekening mee te houden bij de aanschaf van een tweedehands auto.
Tip 1
Bekijk en vraag altijd of de auto schade heeft gehad. U kunt
dit zelf controleren door te kijken of portieren, de motorkap
en de achterklep goed sluiten. Ontdekt u kleurverschil in de
lak? Ook dit duidt vaak op schadeherstel in het verleden.

Tip 6
Wat is de kilometerstand van de tweedehands auto?
Vraag de verkoper naar een Nationale Auto Pas (NAP)
verzorgd door de RDW. Hierdoor weet je zeker dat er niet
gesjoemeld is met de kilometerstand.

Tip 2
Maak altijd een proefrit (overdag) waarin u ook een stukje
snelweg meepakt. Stop halverwege op een parkeerplaats
en neem uitgebreid de tijd om de auto te controleren op
deuken en krassen. Let tijdens het rijden onder andere op
rare geluiden, de wegligging en bedieningsgemak. Doet
bijvoorbeeld de handrem het bij een hellingproef?

Tip 7
Bekijk de binnenkant van de auto uitvoerig. Is de bekleding
nog goed? Sluiten de matten nog goed aan? Zijn de pedalen
niet versleten? Test alle functies op het dashboard. Denk aan
verlichting, radio, airconditioning en verwarming.

Tip 3
Controleer voordat u een tweedehands auto gaat kopen wat
de onderhoudshistorie is. Deze kunt u vaak vinden in het
onderhoudsboekje dat bij de auto hoort. Zo kunt u checken
of de auto regelmatig onderhoud heeft gehad.
Tip 4
Stel altijd samen met de verkoper een koopcontract op.
Hierin staan de kenmerken van de auto vermeld, eventuele
mankementen en reparaties die nog uitgevoerd moeten
worden en de afgesproken verkoopprijs en –datum.
Tip 5
Bij een tweedehandsauto is de kans aanwezig dat er
onderdelen versleten zijn. Check bijvoorbeeld de kwaliteit
van de banden met een profieldieptemeter en controleer
schokdempers door een keer goed op de motorkap te duwen.
De auto moet na twee keer veren stilstaan, anders zijn de
schokdempers versleten.

Tip 8
Controleer de auto aan de binnen- en buitenkant goed op
roestplekken. Roest kan duiden op een vochtprobleem en/
of lekkage en verdient zeker de aandacht.
Tip 9
Het niveau van de vloeistoffen onder de motorkap geeft
een goede indicatie van de staat van de auto. Bekijk goed
of nergens olieresten aanwezig zijn. Zo ja, dan wijst dit op
lekkage. Test het oliepeil en kijk of er schuim in zit. Schuim
duidt op een vermengingsprobleem met het koelwater.
Tip 10
Neem een zaklampje mee en schijn in en onder de uitlaat.
Is er roest zichtbaar? Meld ernstige roest of zelfs doorroesten
voordat u het koopcontract ondertekent. Wellicht kunt u het
meenemen in de prijsonderhandeling.

Wilt u nog meer tips ontvangen of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 0527 683 388.
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