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Taxatierapport voor verzekeringsdoeleinden 

 
 

Inspectiedatum  : 8 juni 2018 
Plaats    : Dussen 

Rapportnummer  : DRNI78460618 

 

Opdrachtgever/eigenaar : Dhr. T. Rietveld 
       Mr. Thorbeckestraat 26 
        4001 CT Tiel 
 

Ingevolge uw opdracht, onderstaande automobiel op te nemen en te waarderen ten behoeve van het aangaan van een 
verzekering en/of het verlengen hiervan, kan ik het volgende rapporteren: 
 

Merk   : Nissan         
Type   : Figaro 
Uitvoering   : Cabriolet 
Brandstof  : Benzine  
Bouwjaar  : 1991 (Datum 1e registratie 01-06-1991 ) 
Chassisnummer : FK10-007846 
Meldcode  : 7846 
Kleur   : Grijs-wit 
Gewicht  : 810 Kg. 
Kilometerstand : 159.517 Km. (Afgelezen) 
Plaatsing stuur : Rechts 
Import  : Ja (Japan ) 
NL Kenteken  : Ja 
Kenteken  : 9-KVP-77 
Afgifte deel I  : 23-07-2013 
Afgifte deel II : 21-05-2018 
APK keuring  : Ja, t/m 05-07-2019 
Alarm   : Nee 
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Betreffende automobiel bevond ik als volgt: 

De algehele staat is visueel waargenomen zonder demontage van delen en zonder van speciale voorzieningen gebruik te maken. Betreffende 
rapportage enkel te gebruiken voor verzekeringsdoeleinden.  
 
Algemene indruk: 
Betreft een origineel nieuw in Japan geleverde Nissan Figaro. Deze karakteristieke en sympathieke auto is in het verleden geïmporteerd en 
destijds voorzien van een nieuw Nederlands kenteken. De Nissan Figaro is een auto uit de jaren ’90 met een klassieke retro look. Nieuw alleen 
in Japan geleverd en hierdoor dan ook rechts gestuurd. Deze Figaro is uitgevoerd in de kleur Lapis Grey. Heeft wat door normaal gebruik en 
leeftijd ontstane gebruikssporen, maar de carrosserie, laklaag en het interieur kunnen in basis nog altijd als goed en  verzorgd worden 
beschreven. Sinds kort in bezit van huidige eigenaar, welke voornemens heeft om de auto op enkele punten verder te detailleren. De techniek 
is goed functionerend, onderhouden, conform originele specificaties en heeft een geldige Apk-keuring. Daar waar nodig zijn/worden 
slijtagedelen vervangen. Nette en verzorgde auto, welke door conditie niet direct vergelijkbaar is met een willekeuring exemplaar. De staat, 
kwaliteit, kilometerstand, kleurstelling, algehele uitstraling en de verrichte werkzaamheden om deze auto in huidige optische en technische 
conditie te krijgen/houden, zijn dan ook elementen welke zich laten vertalen naar een bijbehorende vervangingswaarde.  
 

Proefrit: 
Geen uitgebreide proefrit plaatsgevonden. De motor start en loopt goed. Eigenaar is met de Figaro naar taxatiedag in Dussen gereden. 
Technisch goed functionerend op moment van inspectie.  
 

Beschrijving 

Carrosserie: 
Stalen zelfdragende carrosserie in retro design. De stalen carrosserie is in een goede conditie. De voorschermen zijn uitgevoerd in kunststof.  
De Figaro is buiten wat normale gebruikssporen om,  vrij van duidelijk zichtbare  roestvorming, grote beschadigingen, (slecht herstelde) 
schades en/of andere grotere oneffenheden. De passing van de naden en de lijnvoering van de auto zijn goed. De deuren, motorkap en 
kofferklep laten zich goed openen en sluiten. Bodem  voorzien van een bodycoating en holle ruimten tegen roestvorming geconserveerd. De 
carrosserie kan in basis dan ook als goed en verzorgd worden beschreven. 
 

Lakwerk: 
Uitgevoerd in een grijs- blauw effen laklaag (Lapis Grey) en wit effen bovendeel. In  verleden zijn enkele delen opnieuw gespoten. De laklaag 
geeft een goede en verzorgde indruk. Buiten wat gebruikssporen om, vrij van grote krassen, beschadigingen, onbedoelde kleurverschillen 
en/of andere grote oneffenheden. 
 

Cabrioletkap: 
Uitgevoerd met een handmatig te openen en sluiten cabrioletdakje. Uitgevoerd in wit vinyl en aan de binnenzijde mooi afgewerkt. 
Vernieuwd en hierdoor dan ook vrij van scheuren, beschadigingen en/of slijtagesporen. Geen sporen van roestvorming in frame. Laat zich 
goed openen en sluiten. 
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Trimwerk, sierdelen & ruiten 
 
Ruiten:  Licht getint glas. Wat gebruikssporen, maar vrij van grotere beschadigingen. Elektrisch bedienbare 

portierramen. Goed functionerend.  
Bumpers:  Zowel voor- als achterbumper in chroom uitgevoerd. Vrij van grote beschadigingen en/of beschadigd chroomwerk.  
Grille: In goede conditie. Binnenzijde  wat gebruikssporen, chromen buitenkader goed.  
Spiegels: In goede conditie. Wit gelakt. 
Chroomwerk: Compleet en in goede conditie. Buiten wat door gebruik en leeftijd ontstane gebruikssporen om, 

vrij van grotere beschadigingen. 
Verlichting:  Goed werkend en in goede staat. Voorzien van goede koplampen en achterlichtglazen. De verlichtingsdelen zijn 

vrij van barsten, scheuren en/of ernstige verkleuringen. Chroomwerk achterlichten/achterlichtunits wat 
gebruikssporen.   

Rubbers: Raam- en deurrubbers zijn in goede staat. Wat gebruikssporen, maar vrij van grote beschadigingen en/of 
ernstige verdroging.  

Logo’s: Merk- en typelogo’s aanwezig en in goede staat.  
 

Interieur: 
 
Algemeen: Het interieur is in een goede conditie. Wat lichte door normaal gebruik ontstane gebruikssporen, maar vrij 

van grote beschadigingen. Compleet en geeft een verzorgde uitstraling.  
Voorstoelen: Uitgevoerd in wit leder en voorzien van contrasterende kleur piping. Wat door normaal gebruik ontstane 

gebruikssporen, maar vrij van grote scheuren en/of verdroging. Redelijke conditie, maar kan optisch nog iet 
verder worden gedetailleerd om algehele kwaliteit naar nog hoger niveau te krijgen.   

Achterbank: In goede conditie. Achtercompartiment netjes afgewerkt. 
Deurpanelen: Uitgevoerd in kunststof en afgewerkt met wit vinyl. Goed. 
Vloerbekleding: Het tapijtset is in goede conditie. Afgedekt met mattenset. Figaro dorpelsstrips. 
Dashboard:  In goede  originele conditie. Volledig in retro design en bovenzijde afgewerkt met kunststof bovenplaat 

welke vrij is van scheuren en/of ander grotere beschadigingen. Voorzien van de originele Figaro radio.  
Instrumenten: Compleet, werkend en in goede staat. Tuimelschakelaars in retro stijl en chroomafwerking.  
Stuur: Auto is voorzien van een origineel stuur. Wit uitgevoerd en voorzien van chroomafwerking. 
Bediening: Compleet en conform originele specificaties.   
 
Banden en Velgen: 
 
 Velgen:     Auto is voorzien van stalen velgen met wit kunststof sierdeksels. In goede conditie.  
Banden:                  Voorzijde voorzien van Sonar banden in de maat 165/70-R12 (DOT4313), achter Nangkang 

banden in gelijke maatvoering. De banden hebben soepel rubber en voldoende profiel. 
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Techniek 
 

Algemeen: 
De techniek is dan ook goed functionerend, periodiek onderhouden en daar waar nodig zijn/worden slijtagedelen vervangen. Conform 
originele specificaties. 
 

Motor: 
Betreft een 4 cilinder lijnmotor (MA10ET-Nissan engine) met een standaardinhoud van 980cm³ en standaard 56Kw motorvermogen.  De motor 
is voorzien van een turbo. Het geheel is bij 156.000 kilometer gereviseerd. Goed functionerend en conform originele specificaties. 
Start en loopt goed. Net service- en onderhoudsbeurt gehad bij modelspecialist. Slangen van koelsysteem vernieuwd.   
 

Bij geopende motorkap geven de motor en de gehele motorruimte een goede, originele en verzorgde indruk. 
Veerpootbrug gemonteerd. 
 

Versnellingsbak: 
Automatische 3-traps versnellingsbak.  Onderhouden en conform originele specificaties.  
 

Aandrijflijn: 
Aandrijving op de voorwielen.  Onderhouden en conform originele specificaties. 
 

Stuurinrichting: 
Onderhouden, conform originele specificaties en geldende APK-normen. Daar waar nodig zijn/worden slijtagedelen vervangen. 
 

Wielophanging: 
Onderhouden, conform originele specificaties en geldende APK-normen. Schokdempers worden na inspectie nog vervangen door een set 
nieuwe gas gevulde exemplaren. Daar waar nodig zijn/worden slijtagedelen vervangen. 
 

Remmen: 
Bekrachtigd remsysteem. Onderhouden, daar waar nodig zijn/worden slijtagedelen vernieuwd. Functionerend en conform originele 
specificaties. 
 

Uitlaat: 
Gasdicht en in goede staat. Standaard uitlaat. 
 

Elektrische delen: 
12V. Functionerend.  
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Waardevaststelling 

 
 

 
Naar eer en geweten en volgens beste kennis en wetenschap getaxeerd 

te Dussen op 8 juni 2018. 
 

 
De waarde van het hierboven beschreven automobiel, 

* Nissan Figaro/ # FK10-007846 / 9-KVP-77 * 
            te gebruiken bij het aangaan van een verzekering en/of het verlengen hiervan, 

                   is vastgesteld op basis van een vaste overeengekomen vervangingswaarde(incl. evt. BTW & BPM) . 
 

€ 9.500,- 
 

Zegge: Negen duizend vijfhonderd  euro. 
 

Dit rapport dient uitsluitend ter bepaling van de waarde van het getaxeerde motorvoertuig en u kunt hieraan 
derhalve nimmer andere hoedanigheden ontlenen. Deze taxatie is beslist geen technische keuring en kan daarom 
nooit als zodanig worden geïnterpreteerd. Het rapport is toepasbaar bij polisvoorwaarden volgens art. 7:960 BW 
voor taxatie door deskundigen. De door ons verrichte taxaties houden geen enkele garantie in tot het realiseren 
van de vastgestelde waarde bij inruil of verkoop. Algemene voorwaarden Federatie TMV van toepassing. 

 
Dussen,  25 juli 2018 
                    
 

 
 
 
D. H. Rietveld  
Registertaxateur – Lid Federatie TMV & VRT 
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- Op deze taxatie zijn van toepassing, de algemene voorwaarden voor Register Makelaars en Register Taxateurs in roerende zaken, 
leden van de Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken, welke voorwaarden zijn gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel van Fabrieken voor Amsterdam op 30-6-2005 onder nummer 40530226 

- Dit rapport is toepasbaar bij verzekeringen met polisvoorwaarden volgens artikel 7 : 960  Burgerlijk Wetboek en is niet 
overdraagbaar aan derden. 

- Artikel 7 : 960 van het Burgerlijk Wetboek luidt: de verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen 
waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de 
waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van 
partijen overeenkomstig het advies van een deskundige. 

- Deze taxatie en rapportage is beslist géén technische keuring en kan nooit als zodanig worden geïnterpreteerd. 

- Dit rapport dient uitsluitend ter bepaling van de waarde voor verzekeringsdoeleinden van het visueel getaxeerde motorvoertuig.  

- De vervangingswaarde gemeld in dit rapport betreft een momentopname op moment van inspectie. De geldigheidsduur van deze 
taxatie zal worden bepaald door de betreffende verzekeraar. 

- Deze taxatie geeft geen enkele garantie tot het realiseren van de vastgestelde waarde bij inruil of verkoop. Het rapport kan/mag 
ook niet voor deze doeleinden worden gebruikt. Rapportage niet overdraagbaar aan derden. Publicatie van rapportage, 
doorsturen naar niet betrokken partijen en/of foto’s van rapportage door derden, nooit zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming vanuit vertegenwoordiging van Rietveld Taxaties V.O.F.  

- Onder vervangingswaarde wordt verstaan, het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en 
ouderdom vergelijkbare zaken. 

 
 
 

RIETVELD  TAXATIES V.O.F 
Dennis Rietveld - Registertaxateur        
Binnen 20 
4271 BW Dussen 
Tel: 06-48084557 
 
www.rietveldtaxaties.nl    KvK  :  62695169  Aangesloten bij de Federatie TMV          
info@rietveldtaxaties.nl    BTW : NL854921904B01 SKO-gecert.: 40559 

 
  

 
 


