
Algemeen (indien aanwezig)
Sleutels gecontroleerd op aanwezigheid (incl. reservesleutel), staat en werking incl. afstandbediening

Kenteken en overschrijvingsbewijs compleet om te naam te kunnen stellen

Onderhoudshistorie gecontroleerd op aanwezigheid en volledigheid (zover beschikbaar)     

Staat niet als gestolen geregistreerd bij de RDW       

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

Openstaande terugroepactie fabrikant (volgens opgave RDW)

Bediening (indien aanwezig)
Bedieningskabels en-hendels gecontroleerd op staat, afstelling en werking

Schakelaars gecontroleerd op staat en werking

Claxon gecontroleerd op werking

Dashboardinstrumenten, -verlichting en waarschuwingslampjes gecontroleerd op staat en werking

Kuipruit gecontroleerd op staat, bevestiging en verstelling 

Sloten (tankdop, stuur, zadel, contact) en (elektronische) vergrendeling gecontroleerd op aanwezigheid en werking

Bedieningspedalen en voetsteunen gecontroleerd op staat, bevestiging en werking     

 

Motorisch gedeelte (indien aanwezig) 
Motorophanging gecontroleerd op staat

Tank en brandstofsysteem gecontroleerd op staat en lekkage/afdichting

Koelsysteem incl. koelventilator gecontroleerd op staat en werking

Uitlaatsysteem gecontroleerd op staat, bevestiging en lekkage 

 

Rijwielgedeelte (comfort/elektrisch)
Elektrische accessoires gecontroleerd op bevestiging en werking

Accu en laadsysteem gecontroleerd op staat en conditie

Verlichting incl. bedrading rondom gecontroleerd op werking, kleur en afstelling

Reflectoren gecontroleerd op aanwezigheid en staat

Spiegels gecontroleerd op staat en bevestiging

Zadel en buddyseat inclusief vulling gecontroleerd op staat en beschadigingen

Kuipdelen gecontroleerd op staat en bevestiging

Kentekenplaat gecontroleerd op staat en bevestiging

Koffers gecontroleerd op staat en bevestiging (incl. scharnieren en sloten)     

Rijwielgedeelte (technisch)     

Frame en achterbrug optisch gecontroleerd op staat en oxidatie

Zij-/middenstandaard gecontroleerd op staat en werking (incl. wegrijblokkering)

Schokdempers en vering gecontroleerd op staat, bevestiging, werking en lekkage

Balhoofdlagers gecontroleerd op staat en speling

Remschijven en remblokken, remschoenen, remtrommels, remleidingen en -slangen gecontroleerd op staat, dikte en lekkage

Wiellagers gecontroleerd op bijgeluiden, speling en werking

Remwerking voor en achter gecontroleerd

Werking versnellingsbak en koppeling gecontroleerd

Aandrijving gecontroleerd op staat en spanning

Banden, wielen     

Banden gecontroleerd op spanning en staat (min 2,5 mm) en DOT nummer > 5 jaar

Velgen incl. spaken controleren op staat

Vloeistoffen     

Vloeistoffen gecontroleerd op peil en staat

Proefrit     

Onboardsystemen uitgelezen en gecontroleerd op werking en foutmeldingen

Motor, aandrijflijn, remmen, stuurinrichting en demping gecontroleerd op afstelling, werking en bijgeluiden  

BOVAG 40-Puntencheck Motoren

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