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TAXATIERAPPORT : Ulvenhout, 26-10-2017 
 

Betreft : Taxatie Triumph 
 

Opdrachtgever : Mijnheer    Didier 
 
 

Taxatie datum : 24-10-2017 
 

Omschrijving van het voertuig 

Voertuig : Personenauto 

Merk : Triumph 

Type : Spitfire 4 

Kenteken : 37-56-UP 

Chassisno. : 1FH32362L 

Code/dupl.code : 00 

Bouwjaar : 09-08-1972 datum 1e toelating 

Afgifte.deel 1 : 09-08-1972 

Massa ledig 
voertuig : 858 kg 

Tellerstand : 70.156 km afgelezen 

Kleur : rood 

Bekleding : kunstleder 

Velgen : 13” 4.5J Staal met naafdop zilver gespoten 

Banden : Silverstone 155r13 (jaar 2008) 

Profiel voldoende 
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Carrosserie: 
Carrosserie 2-deurs roadster materiaal staal ,enige jaren 
geleden aantoonbaar “body off” gerestaureerd. 
Stalen balkchassis, vrij van waarneembare ernstige 
schade/roest. 
Lakwerk in unilak rood geheel overgespoten , lakwerk dikker 
dan 200 mu, enkele oneffenheden, 
Schuur krassen in de ondergrond, licht corrosie op achterklep 
links. 
Rubbers zijn in orde. 
Ruiten van blank glas, krasjes op de voorruit. 
Chroom/sier delen in een nette/authentieke gebruikte 
plaatselijk licht verweerde staat. 
Verlichting oogt in orde. H4 
Carrosseriedelen portier links en rechts niet 100% correct 
afhangend. Corrosie op portiergrepen. 
Moeten nieuw afgehangen worden 

Interieur: 
Stoelen zijn her-bekleed in zwart kunstleder. 
Bank - 
Panelen van kunstleder. 
Dashboard kunststof en uitgerust met een 3-spaaks stuurwiel 
(herbekleed-niet correct). 
Instrumenten compleet, Jaeger. 
Carpet/matten in stof/velours. 
Interieur verkeert in een nette staat. 

Motor: 
4- Cyl. 1,3 liter. Type lijn . Nr. DG6563E**. Benzine 
carburatie 2 x SU. 
Koeling vloeistof. Extra oliekoeler. 
Kabels Slangen/Riemen visueel in goede staat. 
Motor licht vettig. 
Motorruimte in nette staat. 

Uitlaat en verwarmingssysteem: 
Type enkelvoudig. 
Montage oogt in orde. 
Verwarming niet getest. 

Onderstel: 
Onderstel geen direct visueel waarneembare ernstige roest 
en/of schade. 
Remschijven vertonen lichte slijtage. Parkeerrem voldoende. 
Vering sportief. Wielbasis 211 cm. 
Koppeling is niet getest. 
4 versnellingen + OD. Geen stuurspeling waargenomen. 

Algemeen: 
Stuur links. Stalling garage. NL auto. APK tot 19-09-2018. 
Uitgerust met kofferrek. Tonneau cover. Philips radio 
Waarde: 
Ik taxeer de vervangingswaarde van deze auto op een bedrag 



van: Eu.16.000,= 
-Tienduizend- EURO. Incl. B.T.W. 
Deze taxatie geschiedt naar beste eer en geweten. 
Dit rapport zal nimmer kunnen worden aangewend als basis voor 
een eventuele verkooptransactie. 
Taxatie volgens art. 7:960 BW. 
Ulvenhout, J.G.H. Augustijn. Augustijn Auto Expertise. 
Gecertificeerd Register Taxateur Klassieke Automobielen door 
de Stichting voor de certificatie van vakbekwaamheid. 
Certificatieprocedure volgens Europese norm ISO 17024. 

Wij hanteren de Algemene voorwaarden voor registermakelaars en registertaxateurs 
In roerende zaken, leden van de federatie van taxateurs, makelaars en 
veilinghouders in roerende zaken, welke voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer 
van koophandel en fabrieken voor Amsterdam met ingang van 30-06-2005 onder nummer 
40530226. 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


