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Ondergetekende heeft in opdracht van de heer Maaskant een onderzoek uitgevoerd naar de 
waarde van de in dit rapport beschreven auto. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een 
visuele inspectie van de auto waarbij geen delen gedemonteerd zijn. Er is geen proefrit met de 
auto uitgevoerd. De bevindingen worden in dit rapport uitvoerig beschreven. Ten tijde van het 
onderzoek zijn een aantal foto’s gemaakt van de auto. Deze zijn in dit rapport opgenomen. 
 
Ondergetekende verklaart hierbij deze opdracht naar beste inzicht en vermogen te hebben 
uitgevoerd. De geldigheid van dit rapport strekt zich uit tot 3 jaar na dagtekening. Aldus opgemaakt 
in 3-voud. 
 
Zeewolde, 23 september 2014 
 
 

 
Ir. A.C. Wisse 
Register-Taxateur VRT Oldtimers & Classic Cars 
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Voertuiggegevens 

 

Kenteken: AR-79-94 

Merk: Citroën 

Type: ID19P 

Chassisnummer: 216617 

Koetswerk: Sedan 

Kleur: Zwart 

Brandstof: B 

Aantal cilinders: 4 

Afgiftedatum deel I: 18-07-2014 

Datum eerste toelating: 21-04-1958 

Bijzonderheden: - 

Km.stand (gelezen): 04.569 

APK-keuring geldig tot: N.v.t. 

 

 

Historie 

 

De huidige eigenaar heeft de auto 2 jaar in zijn bezit. De auto is niet origineel Nederlands maar 
geïmporteerd uit Frankrijk en in 2014 geregistreerd op Nederlands kenteken. De 
onderhoudshistorie van het voertuig is deels bekend en gedocumenteerd. De auto is recent 
grotendeels gerestaureerd (carrosserie en techniek). 
 
 
De huidige eigenaar van het voertuig is: 
 
 

 

Naam: A.H. Maaskant 

Adres: Nicolaas Maesstraat 71-2 

Postcode: 1071 PR  

Woonplaats: Amsterdam 

 



 

tax_143055 pagina 4 van 9 

Carrosserie 

 
Uitvoering en materialen 
De carrosserieconstructie is zelfdragend en is uitgevoerd in plaatstaal, aluminium en kunststof. 
 
Staat (strakheid en afwerking) 
De carrosserie is recent gerestaureerd en verkeert in zeer goede staat. Er is geen roestvorming 
waargenomen. Het plaatwerk is geheel schadevrij en strak. De portieren, motorkap en kofferdeksel 
sluiten redelijk goed aan op de carrosserie (alles wordt binnenkort nog nagesteld). Alle scharnieren 
en sloten functioneren goed.  
 
Lak 
De auto is uitgevoerd in uni lak in de kleur zwart. De laklaag is geheel opnieuw gespoten en 
verkeert in zeer goede staat. Er zijn geen beschadigingen en geen kleurverschillen waargenomen. 
De laklaag is geheel glad en egaal. Een opvallend detail is het ongespoten dak hetgeen origineel is 
voor deze serie. 
 
Corrosiebescherming 
De auto is zowel uitwendig als inwendig zeer goed beschermd tegen corrosie. De holle ruimten zijn 
behandeld met Waxoil. 
 
Beglazing en rubbers 
De auto is uitgevoerd met blank glas. Dit verkeert in goede tot zeer goede staat. De ruit en 
portierrubbers zijn vernieuwd en in goede staat. 
 
Bumpers 
De bumpers zijn uitgevoerd in aluminium (gepolijst) en verkeren in goede tot zeer goede staat. 
 
Sierdelen (strips, logo’s etc.) 
De sierdelen zijn compleet en in goede tot zeer goede staat. 

 

Interieur 

 
Stoelen en bekleding 
De bekleding van de stoelen is uitgevoerd in stof en verkeert in redelijke, originele staat. De rest 
van het interieur is in goede staat. 
 
Dashboard en bedieningsorganen 
Het dashboard is compleet en origineel. Alle bedieningsorganen, schakelaars en instrumenten zijn 
compleet en origineel en verkeren in goede staat.  
 
Cabrioletkap 
N.v.t. 
 
 

Motor en aandrijving 

 
Motor 
De auto is voorzien van een 4-cilinder benzinemotor in lijn-opstelling met een cilinderinhoud van 
1.911cc. De motor is geheel gereviseerd, start zeer goed en loopt mooi rond. Het 
motorcompartiment ziet er zeer verzorgd uit.  
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Aandrijving 
De auto  is voorzien van een handgeschakelde 4-versnellingsbak. De versnellingsbak is 
gereviseerd, schakelt zeer goed en functioneert naar behoren. De koppeling is nieuw. 
 
Uitlaat 
De uitlaat is uitgevoerd in roestvast staal en is nieuw. 
 

Onderstel 

 
Wielophanging, vering en schokdempers 
De wielophanging, vering en schokdemping zijn compleet gereviseerd/ vernieuwd en functioneren  
zeer goed. Het hydraulisch systeem is omgebouwd naar ‘groen’ systeem. 
 
Wielen en banden 
Het voertuig is voorzien van stalen velgen (gespoten) met kleine naafdeksels. Deze zijn in zeer 
goede staat. De banden van de 4 gemonteerde wielen zijn nieuw en in de maat 165R400 
(Michelin).  
 
Remmen 
De reminstallatie is geheel gereviseerd/ vernieuwd en functioneert zeer goed.  
 
Stuurinrichting 
De auto is linksgestuurd en voorzien van stuurbekrachtiging. De stuurinrichting is geheel 
gereviseerd/ vernieuwd en functioneert zeer goed.   

 

Elektrische installatie 

 
Uitvoering 
De auto is uitgevoerd met een 12-V elektrische installatie. Deze is geheel vernieuwd en 
functioneert zeer goed. 
 
Verlichting 
De verlichting functioneert naar behoren. De knipperlichten achter zijn nieuw (Seima). 
 

Accessoires/ extra’s 

 
Geen. 
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Waarde 

 
De bevindingen van het onderzoek uitgevoerd op 19 september 2014 waarvan de resultaten 
uitvoerig zijn beschreven en vastgelegd in dit rapport zijn als volgt samen te vatten: 
 
Carrosserie: Zeer goed  

Interieur: Goed  

Motor en aandrijving: Zeer goed 

Onderstel: Zeer goed  

Elektrische installatie: Zeer goed 

Het voertuig is recent grotendeels gerestaureerd (carrosserie en techniek) en verkeert in een zeer 
goede staat. Het interieur is bewust origineel gehouden en vertoont een mooi patina. De 
vervangingswaarde van het voertuig als bedoeld in Burgerlijk Wetboek Boek 7, Artikel 960 en in de 
staat zoals beschreven in dit rapport wordt getaxeerd op: 
 
Vervangingswaarde: €19.700,- inclusief b.t.w.  
Zegge: negentienduizendzevenhonderd euro 
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Foto’s 

 
 

 
Linker vooraanzicht 

 

 
Rechter achteraanzicht 
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Linker achteraanzicht 

 

 
Interieur 
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Motor 

 

 
Dak 

 


