Peugeot 5008 Kenteken check rapport voor
nummerplaat:
57LXD5

rapportdatum: 25-05-2020

ALGEMENE VOERTUIGINFORMATIE
Merk

PEUGEOT

Model

5008

Bouwjaar

2010

Bouwmaand

Juli

WAM-verzekerd – Is het voertuig momenteel verzekerd?

Ja

Kleur

GRIJS

Brandstof

Benzine

Classificatie

Personenauto

Carrosserietype

MPV

BPM (Import belasting die betaald is tijdens aankoop of
import)

€ 7331

VOLLEDIG VOERTUIGRAPPORT
✔ Schade Rapport; Vorige schades, positie, datum en schadebedrag
✔ Tellerrapport: Kilometerstand, NAP en datum
✔ Vorige Eigenaren: Overzicht van vorige eigenaren van het voertuig
✔ Importcontrole: BPM-vergelijking en importland
✔ Voertuigopties: optielijst met fabriekscodes
✔ Waarderapport: aankoop en handelswaarde van het voertuig
✔ Chassisnummer: chassisnummer van het voertuig en rapportcode
KLIK HIER VOOR VOLLEDIG RAPPORT

REGISTRATIE DETAILS
Datum eerste toelating

20 Juli 2010

Datum waarop het voertuig voor het eerst werd geregistreerd

20 Juli 2010

Datum waarop het voertuig voor het laatst is geregistreerd

10 Juli 2019

LAAT UW AUTO PROFESSIONEEL WAARDEREN
Onze partner Wijkopenautos.nl biedt een gratis en vrijblijvende waardering om uw voertuig te kopen. U
kunt ervoor kiezen om het voertuig bij hen te verkopen als de prijs goed is, wat u de tijd en moeite
bespaart om de auto zelf te verkopen.
KLIK OP DEZE LINK OM JOUW
AUTO WAARDERING TE KRIJGEN

APK KEURING
Periodiek moeten alle voertuigen worden geïnspecteerd door gecertificeerde RDW-inspecteurs. Dit wordt
de algemene periodieke keuring ofwel APK-keuring genoemd. Het voertuig word op verschillende punten
gecontroleerd. Zo worden banden, remmen, ophanging enz, tijdens de APK-inspectie nageken. Als het
voertuig op een van deze punten faalt, wordt het als onveilig beschouwd en mag het niet op de openbare
weg worden gebruikt. Bekijk hier een voorbeeldrapport.
Datum waarop de APK verloopt en een APK Keuring vereist is

20 Juli 2020

Raadpleeg ons premium rapport voor inzicht in de volledige APK-inspectiegeschiedenis en
eerdere afkeurpunten voor dit voertuig
KLIK HIER VOOR DE
GESCHIEDENIS VAN DE
APK-INSPECTIE
Een APK-inspectie nodig? KLIK HIER om een APK Keuring voor dit voertuig te plannen

MOTOR INFORMATIE
Aantal cilinders

4

Cilinderinhoud

1598 cc

Vermogen

115.00 kW (157 pk)

SCHADEHISTORIE

Het schaderapport vermeldt of het voertuig schade heeft (gehad). Indien dit het geval is tonen wij exact
het gebied op het voertuig waar de schade is opgetreden, de kosten die nodig waren om de schade te
herstellen en de datum waarop de schade is opgetreden. Bekijk hier een voorbeeldrapport.

Bekijk ons volledige rapport voor volledige schade historie van dit voertuig:
KLIK HIER OM DE
SCHADEGESCHIEDENIS TE ZIEN

ENVIRONMENTAL INFORMATION
Brandstofverbruik binnen bebouwde kom

11.00 l/100km

Brandstofverbruik buiten bebouwde kom

5.80 l/100km

Brandstofverbruik gecombineerd

7.70 l/100km

CO2-uitstoot

179 g/km

Roetfilter

Geen verstrekking in Open Data

Energielabel (A = geweldig tot G = slecht)

C

TELLERVERSLAG
Sinds 1991registreert en verzamelt Nationale Auto Pas (NAP) de kilometerstand van bijna alle
motorvoertuigen in Nederland. Door deze gegevens te controleren, weet u zeker dat er niet met de
kilometerteller van dit voertuig is geknoeid. Het tellerrapport toont (indien bekend) de geregistreerde
kilometerstand met de bijbehorende datum. Bekijk hier een voorbeeldrapport.
Voor informatie over NAP-tellerverslagen van dit voertuig, zie ons volledige rapport:
KLIK HIER OM HET NAP
CONTROLE RAPPORT TE ZIEN

GEWICHTSINFORMATIE VOERTUIG
Gewicht wanneer leeg

1485 kg

Maximum toelaatbare massa

2075 kg

Aanhangwagengewicht (geremd)

1650 kg

Aanhangwagengewicht indien ongeremd

750 kg

EIGENAREN HISTORIE
Deze informatie geeft inzicht in het aantal vorige eigenaren dat dit voertuig heeft gehad en geeft inzicht
in hoe lang een voertuig op naam heeft gestaan van een persoon of van een bedrijf. Bekijk hier een
voorbeeldrapport.
Eigenaren historie & informatie opvragen mbt. vorige eigenaren over dit voertuig, zie ons volledige
rapport:
KLIK HIER VOOR
EIGENAARSGESCHIEDENIS

DAGWAARDE
Deze informatie geeft u de huidige marktwaarde / verkoopwaarde van dit voertuig op basis van huidige
prijzen en eerdere recente verkopen.
Klik voor een gratis gedetailleerde dagwaarde check van dit voertuig op de link:
KLIK HIER OM DE
DAGWAARDE TE KRIJGEN

CHASSIS NUMMER

Met de Chassisnummer / VIN-nummer check controleert u o.a. de kilometerstand, onderhoudshistorie én
schade historie van buitenlandse auto’s die geen NL kenteken hebben.
Zie ons volledige rapport voor informatie over het chassisnummer van dit voertuig:
KLIK HIER OM HET CHASSIS
RAPPORT TE CONTROLEREN

AUTO VERZEKERING
Heeft u een verzekering nodig voor een voertuig? Onze verzekeringsopties kunt u gratis vergelijken met
de beste verzekeringsaanbiedingen
KLIK HIER OM VERZEKERAARS
TE VERGELIJKEN

AUTO LENINGEN
Heeft u een lening nodig om een voertuig te kunnen kopen? Wij kunnen de meest competitieve auto
lening offertes geven waaruit u kunt kiezen.
KLIK HIER OM EEN AUTOLENING
TE KRIJGEN

KOOP EEN AUTO ONLINE
Op zoek naar een nieuw voertuig. Bekijk onze enorme online database met voertuigen die te koop zijn en
laat uw nieuwe auto gratis thuis afleveren!
KLIK HIER OM EEN NIEUWE AUTO
TE ZOEKEN

AUTOVERHUUR
Moet je een auto huren? Bekijk de meest concurrerende autoverhuuraanbiedingen gratis.
KLIK HIER OM EEN HUURAUTO
TE VINDEN

Download een pdf van dit rapport

