
Algemeen
Sleutels gecontroleerd op aanwezigheid (incl. reservesleutel), staat en werking incl. afstandsbediening

Kenteken: deel I, deel II en overschrijvingsbewijs (voorheen kopie deel III) of kentekencard 

Instructieboekjes en onderhoudsboekje gecontroleerd op aanwezigheid en volledigheid (inclusief vervanging distributieriem)

Opties en accessoires (zoals geadverteerd), codekaarten/certificaten (startonderbreker/alarm, radio/navigatie) gecontroleerd op aanwezigheid

Openstaande terugroepactie fabrikant volgens opgave RDW

     

Binnenkant
Stoelen, (neerklapbare) achterbank en gordels gecontroleerd op werking, staat en bevestiging 

Handrem gecontroleerd op werking en afstelling

Claxon en binnenspiegel gecontroleerd op werking, aanwezigheid en bevestiging

Ramen (en eventueel schuifdak/cabriodak) gecontroleerd op werking en eventuele lekkage

Verwarming (incl. achterruit en spiegels), ventilatie en airconditioning/climate controle gecontroleerd op goede werking

Dashboardinstrumenten en waarschuwingslampjes, dashboard- en binnenverlichting gecontroleerd op goede werking

Accessoires (carkit, 12V aansluiting/aansteker, radio/navigatie/alarm/USB e.d.) gecontroleerd op aanwezigheid en werking

Airbags gecontroleerd op aanwezigheid      

Buitenkant 
Verlichting rondom gecontroleerd op werking en kleur, en werking hoogteregeling koplampen

Ruitenwissers, -bladen en sproeiers (voor en achter) gecontroleerd op staat en werking

Buitenspiegels gecontroleerd op aanwezigheid, bevestiging, (elektrische) verstelling en inklappen

Deuren en achterklep gecontroleerd op werking en afstelling (incl. deurvangers en scharnieren)

Sloten (incl. kindersloten) en (centrale) vergrendeling gecontroleerd op aanwezigheid en werking (incl. tankdop)

Trekhaak (incl. stekkerdoos) gecontroleerd op staat, bevestiging en werking indien afneembaar 

 

Onder de motorkap
Motorkapsluiting, -ontgrendeling en -binnenisolatie gecontroleerd op staat en goede werking

Accu, accucapaciteit en accupolen gecontroleerd op bevestiging en werking

Multiriemen en V-snaren gecontroleerd op staat en spanning

Dynamo en startmotor gecontroleerd op werking

Slangen en slangenklemmen gecontroleerd op staat, bevestiging en lekkage

Filters visueel gecontroleerd       

Onderkant
Chassis dragende delen, bodemplaat en subframes gecontroleerd op staat

Motor en aandrijflijn gecontroleerd op bevestiging en lekkage

Stuurhuis (en bekrachtiging) gecontroleerd op staat, werking en lekkage

Remblokken, remschijven, remtrommels, remleidingen en remslangen gecontroleerd op staat en lekkage

Wiellagers gecontroleerd op bijgeluiden, speling en werking

Versnellingsbak, diffrentielen, aandrijfassen en ashoezen gecontroleerd op staat en werking

Wielophanging inclusief veren en schokdempers gecontroleerd op staat en werking 

Brandstoftank, brandstofleidingen, brandstofpomp gecontroleerd op staat en lekkage

Uitlaat, katalysator en/of roetfilter gecontroleerd op bevestiging, lekkage,werking en staat 

Banden, wielen
Banden gecontroleerd op spanning en staat

Wielmoeren en eventuele slotbouten gecontroleerd op aanwezigheid slotboutsleutel, breuk en bevestiging

Reservewiel/thuiskomer/noodkit en boordgereedschap gecontroleerd op aanwezigheid, spanning, staat en werking    

    

Vloeistoffen
Vloeistofpeilen en staat (vorstbeveiliging en kookpunt) gecontroleerd        

   

Proefrit 
Onboardsystemen uitgelezen en gecontroleerd op werking en foutmeldingen

Motor, aandrijflijn, remmen, stuurinrichting en wielophanging gecontroleerd op werking en bijgeluiden

BOVAG 40-Puntencheck Auto

Voertuig is gecontroleerd op onderstaande 40 punten  
en goed bevonden ten tijde van aflevering van het voertuig.
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