
1
BEDRIJF OF PARTICULIER?
Waar koop jij jouw auto? Bij een officieel autobedrijf? Van een bedrijf mag je verwachten dat ze verstand 

van zaken hebben en jou meer kunnen vertellen hoe de auto onderhouden is. Als dit vaag of onduidelijk is, dan is dit 

bedrijf misschien niet helemaal betrouwbaar. Wees dan op je hoede.

3
CHECK HET BOEKJE
Is het originele onderhoudsboekje aanwezig? Check dit dan goed. Meestal ligt het in het dasboardkastje, 

maar sommige bedrijven bewaren dit waardedocument in de kluis. Vraag er dus naar, want het zegt veel over hoe de auto 

verzorgd is. Check of het boekje echt bij die auto hoort, bijvoorbeeld via de sticker met chassisnummer of kenteken. Heeft 

de auto alle voorgeschreven onderhoudsbeurten gekregen? En zijn deze afgestempeld? Als er geen boekje is, vraag dan 

naar de uitdraai van het onderhoud uit het automatiseringssysteem van de garage, of de facturen van het onderhoud.

2
WAT ZEGT DE FABRIKANT?
De autofabrikant heeft voor elk type auto voorgeschreven welk onderhoud er op welk moment 

nodig is. Wat is voorgeschreven voor de auto waar jij interesse in hebt? Check dat in het instructieboekje of op de 

website van de fabrikant. Zie ook de interval-indicator op: www.100procentonderhouden.nl

4
KLOPT DE KILOMETERSTAND?
Heeft de auto een NAP-keurmerk? Of kun je op een andere manier achterhalen dat de kilometerstand 

klopt? Bedenk dat je bij een auto waarvan de teller teruggedraaid is ook niet meer goed kunt beoordelen wanneer 

essentieel onderhoud nodig is. Verder hebben dergelijke auto’s ook 9 van de 10 keer achterstallig onderhoud.

5
AUTOSPECIFIEKE BIJZONDERHEDEN?
Elke autotype heeft zijn specifieke problemen. Vaak zijn deze oplosbaar, maar het is wel van belang dat 

dit al gebeurd is. Check dit op internet en vraag hiernaar. De ene auto heeft een zwakke versnellingsbak, bij de andere 

auto moet je bij 80.000 km een duur roetfilter vervangen, bij andere modellen heb je weer te maken met roestvorming 

aan de wielophanging etc.

6
VRAGEN STAAT VRIJ
Als jij een auto koopt wil je het verhaal weten van de auto. Het is jouw volste recht om dat verhaal te 

kennen, want je staat op het punt om één van de grootste aankopen te doen. Vraag er dus naar. Bel eventueel met 

de vorige eigenaar van de auto.

Een initiatief van 100% onderhouden gesteund door ANWB en BOVAG.
Kijk voor meer info op: www.100procentonderhouden.nl 
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