Checklist voor een proefrit
Ja

Nee

Voor de Proefrit
Online kenteken controle via ovi.rdw.nl:
Het kentekenbewijs is in orde

Kijk of er niks bij ‘bijzonderheden’ staat

De auto is verzekerd
De kilometerstand is logisch
De auto heeft geen WOK-status
De auto heeft geen verbod voor rijden op de weg
De auto is niet gestolen

Fysieke controle auto
De lak is in orde

Check op deukjes, butsen, krassen en
kleurverschillen

Er is geen roestschade

Check de uitlaat, onderkant auto, deuren,
accu en wielkasten

De naden van de panelen zijn in orde

Check de deuren, motorkap en kofferklep

De sloten zijn in orde
De ruiten zijn in orde

Check op beschadigingen, steenslag en krassen

De banden zijn in orde (ook reservewiel) op
slijtagepatroon, droogtescheurtjes, leeftijd
en profieldiepte

Minimaal 1,6 mm

Motor is koud bij starten

Warmgedraaid kan mankementen verhullen

Vloeistoffen zijn in orde

Check olie, koel- en remvloeistof en
ruitensproeiervloeistof

Check motorruimte op lekkages
De bekleding ziet er goed uit

Check ook de dakhemel, dashboard en deuren

De gordels zijn in orde

Bij elke stoel en geen rafels/scheuren

Pedalen zijn intact

Check de rubbers en coating

Alle controlelampjes doen het

Er mogen geen lampjes branden na starten

Airco koelt goed

Check of de lucht goed koud is

Navigatie heeft recente kaart
De verlichting werkt goed

Grootlicht, dim-, stads-, dagrij- achter-,
achteruit- rem-, knipper-, mist- en
kentekenplaatverlichting

Reservesleutel doet het

Zorg dat je die bij de overdracht krijgt

Ja

Nee

Tijdens de Proefrit
Je kan goed zitten in de auto

Check of je een goede zitpositie kan
vinden, en goed zicht hebt

Motor draait goed

Geen problemen bij optrekken

Uitlaat klinkt normaal

Teveel lawaai kan duiden op defect

Koppeling werkt goed

Geen zwaar punt en soepel aangrijpen

Schakelen gaat goed

Niet hakerig en geen rare bijgeluiden

Auto stuurt goed

Geen afwijking of trillingen in het stuur

Remmen werken goed

Remmen gaat soepel zonder trillingen
en bijgeluiden

Auto spoort goed

Trekt niet naar links of rechts

Handrem werkt goed

Test op een lichte helling

Extra tips
• V
 raag naar de onderhoudshistorie en bel de garage waar de auto is onderhouden voor
meer informatie over de auto.
• Bespreek de mogelijkheden van garantie en check de voorwaarden.
• Bekijk de auto bij daglicht, dan zijn eventuele schades beter zichtbaar.
•	
Vraag de verkoper naar eerdere gebreken/schades en of er op dit moment mankementen
zijn die de verkoper kan weten en moet melden.
•	
Rijdt op verschillende soorten wegdek, zo weet je hoe de auto onder verschillende
omstandigheden goed reageert.
•	
Bij twijfel, laat de rij-indrukken een nachtje bezinken en beslis minimaal een dag later pas.

Noteer hier eventuele schades aan de auto:

Meer weten over het maken van een proefrit? Ga naar anwb.nl/auto/kopen/proefrit-maken

