RAPPORT VAN KEURING EN TAXATIE

Kenteken : DR-21-82
Merk

: MERCEDES-BENZ

Type

: 250 SL

Datum taxatie: 19 maart 2021

Reg. 17-457-M

Reg. 07-2362
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Betreft: uw opdracht tot inspectie en waardevaststelling van onderstaand voertuig
Kenteken

: DR-21-82

Soort voertuig

: Personenauto

Merk

: Mercedes-Benz

Type

: 250

Uitvoering

: SL

Kleur

: Rood Uni

Bouwjaar

: 1967

Gewicht

: 1.310 kg

Wielbasis

: 238 cm

Km stand

: 66.202 mijl

Brandstof

: Benzine

Chassisnummer/identificatienummer

: 11304310000465

Meldcode

: 0465

Historische BPM

:€0

Datum eerste toelating

: 28-02-1967

Datum eerste inschrijving

: 07-07-1997

Datum tenaamstelling

:10-07-1998

APK vervaldatum

: --

Naam eigenaar

: M.W.E. Smits

Postadres eigenaar

: Horenweg 76
6361 GE NUTH

Taxatiewaarde

: € 87.500,-

Gekozen waarde

: vervangingswaarde *)

*) vervangingswaarde is het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,
staat en ouderdom vergelijkbare zaak.

Kwaliteitsklasse indeling 1-5 **)

:1
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**) vijf kwaliteitsklassen
1. Excellente originele staat of top kwaliteit restauratie naar originele specificaties. Een voertuig in concoursstaat of
een topvoertuig dat tentoongesteld wordt. Geen defecten en tot in detail uitgevoerd volgens de specificaties van
het bouwjaar.
2. Zeer goede originele staat of professioneel gerestaureerd. Geen technische defecten, slechts geringe
gebruikssporen. Slechts beperkte wijzigingen ten aanzien van het bouwjaar. Alle onderdelen compleet aanwezig.
3. Goede algemene staat. Kleine onbetekende gebreken toegestaan. Rijdt goed. Zeer beperkte roestvorming.
Met geldig kenteken en geldige APK.
4. Acceptabele staat. Heeft reparatie nodig; rijvaardig, maar met beperkingen. Mogelijk deels gerestaureerd.
Beperkte tot matige roestvorming. Te repareren of te restaureren tegen beperkte kosten.
5. Ongerestaureerde niet rijdbare staat. Nagenoeg compleet voertuig maar nauwelijks rijdbaar. Ernstige
roestvorming. Voor reparatie en restauratie is een forse investering nodig, maar restauratie is mogelijk. Hierbuiten
vallen wrakken en donorvoertuigen.
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Algemene omschrijving voertuig

Buitenzijde voertuig
Carrosserie
Het voertuig is voorzien van een zelfdragende carrosserie.
De carrosserie is gerestaureerd en verkeert in een uitstekende staat.
Wij constateerden geen beschadigingen aan de carrosserie.
Wij constateerden geen corrosie aan de buitenzijde van het voertuig.
Wij hebben geen sporen van ingrijpende schadeherstellingen geconstateerd.

Lakwerk
Het voertuig is geheel voorzien van een nieuwe laklaag.
De kleur van het voertuig is wel origineel.
Het spuitwerk aan het voertuig is op een professionele wijze uitgevoerd.
Het lakwerk verkeert in een goede staat van onderhoud.

Beglazing en rubbers
De auto is uitgevoerd met blank glas. Dit verkeert in zeer goede staat.
De ruit- en portierrubbers zijn in zeer goede staat.

Chroom/aanbouwdelen
De chroom- en aanbouwdelen verkeren in een zeer goede staat.
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Onderstel
Wielophanging
Het voertuig is aan de voorzijde voorzien van een onafhankelijke wielophanging.
Aan de achterzijde is het voertuig voorzien van een onafhankelijke wielophanging.
De wielophanging is origineel.
Visueel waren hieraan geen gebreken waarneembaar.
De schokbrekers zijn rondom lekkagevrij.

Stuurinrichting
De stuurinrichting is onbekrachtigd.
Wij hebben geen overmatige speling geconstateerd aan de stuurinrichting.
De stuurinrichting is origineel.

Remmen
De voetrem is bekrachtigd.
Het voertuig is aan de voorzijde voorzien van schijfremmen.
Het voertuig is aan de achterzijde voorzien van schijfremmen.
De rem druk is voldoende.
De metalen remleidingen zijn bij restauratie vervangen.
De handrem is mechanisch bediend en werkt op de achterwielen.
Wij hebben geen gebreken aan de remmen geconstateerd.

Velgen
Het voertuig beschikt over stalen velgen.
Deze zijn origineel.
De velgen verkeren in een nieuw staat.

Banden
Merk
Type
Maat
Profieldiepte
Reservewiel: staal

Voorzijde
Fire Stone Sport 200
radiaal
205/70s R14
7 mm

Achterzijde
Good Year Grand Prix
radiaal
205/70s R14
8 mm
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Motorruimte
Motor
De 6 cilinder watergekoelde 2.5 liter motor in lijnopstelling is in de lengte gemonteerd.
De motor is gereviseerd en voorzien van een injectie.
De motor loopt zonder bijgeluiden en vertoont geen lekkage.

Uitlaat
Het uitlaatsysteem van het voertuig is origineel en is gasdicht.

Versnellingsbak
Het voertuig is voorzien van een handgeschakelde versnellingsbak met 4 versnellingen.
De versnellingsbak is gereviseerd en functioneert naar behoren.
De versnellingsbak vertoont geen lekkage.

Aandrijflijn
Het voertuig beschikt over achterwielaandrijving.
Wij hebben geen gebreken geconstateerd.
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Elektrische installatie
Bedrading
Het betreft een 12 volts installatie.
De bedrading is origineel.
De bedrading verkeert visueel in een goede staat.

Verlichting
Het voertuig is voorzien van duplo koplampen.
De glazen van de verlichting zijn onbeschadigd.
De reflectoren zijn niet verweerd.

Audio
N.v.t.

Instrumentenpaneel
Alle meters en klokken zijn origineel en functioneren naar behoren.

Alarminstallatie
N.v.t
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Binnenzijde voertuig
Interieur
Het interieur is origineel en laat zich als netjes en verzorgd omschrijven.

Bekleding
Het voertuig is voorzien van lederen bekleding in de kleur beige.
De bekleding is origineel.
De bekleding is niet beschadigd.

Gebruik / stalling
Het voertuig wordt in de zomer gebruikt, aldus de eigenaar.
Per jaar wordt circa 2.500 km met het voertuig gereden.
Het voertuig wordt in een garage gestald.

Extra’s
-

Hardtop

Algemene indruk voertuig
Het voertuig verkeert in een zeer goede staat.
Aan het voertuig is duidelijk waarneembaar dat de eigenaar kosten noch moeite heeft
gespaard het voertuig in de huidige conditie te krijgen en te behouden.
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WAARDEVASTSTELLING
Uitgaande van de marktsituatie op het moment van de taxatie stelden wij de waarde van
het hierboven omschreven voertuig, inclusief accessoires, op

€ 87.500,- (incl. BTW)
Zegge: ZEVENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro

Ondergetekende verklaart, voor zover van toepassing, te zijn benoemd als deskundige in de
zin van art. 7:960 B W.

Dit rapport dient uitsluitend ter bepaling van de waarde voor verzekeringsdoeleinden van het visueel getaxeerde
motorvoertuig. De geldigheidsduur van deze taxatie is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.
Het rapport is beslist géén technische keuring en kan daarom nooit als zodanig worden geïnterpreteerd.
Het rapport is niet overdraagbaar en is toepasbaar bij polisvoorwaarden volgens artikel 7:960 BW.
De door ons verrichte taxatie houdt geen enkele garantie in tot het realiseren van de vastgestelde waarde bij inruil
of verkoop.

Aldus, naar beste weten en kunnen opgemaakt te Sittard, 19 maart 2021.
Hoogachtend,

Stan Krijgsman
Expertise en Taxatie Zuid
06-27 48 57 99
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Mercedes-Benz W113
Bedrijf

Daimler AG
Duitsland

Merk

Mercedes-Benz
Duitsland

Type

113-serie (W113)

Productiejaren 1963-1971
Productieaantal 48.912
Klasse

Topklasse

Koetswerkstijl

Cabriolet

Voorganger

R121 (W121 BII)

Opvolger

R107

Motor

M127/ M129/ M130
benzine

Vermogen in
pk

150 / 150 / 170

De Mercedes-Benz W113 serie werd geproduceerd van 1963 tot 1971. In totaal werden er
zo'n 48.912 exemplaren gemaakt. De W113 verving de R121 (W121 BII) in 1963 en werd
opgevolgd door de R107 in 1971.
Hoofdontwerpers waren Paul Bracq en Béla Barényi.
Leverbaar was de 230 SL (1963–1967), de 250 SL (1967) en de 280 SL (1968–1971), met
handgeschakelde versnellingsbak of automaat.
Bijna alle modellen werden standaard geleverd met een softtop maar een hardtop was als
optie leverbaar. De hardtop had een gewelfde vorm zoals een Chinees pagodedak,
hierdoor wordt de W113 in de volksmond ook wel Pagode genoemd. Ook leverbaar was een
2+2 coupé met hardtop; in plaats van de softtop kast was er dan een neerklapbaar bankje.

