
Het taxeren van klassiekers gebeurt vaak omdat het vereist is bij het afsluiten van

een casco- of allrisk-verzekering. Ook als je je klassieker alleen maar WA verzekert,
is het echter nuttig om een taxatierapport te hebben, want als er eens iemand
tegen je auto aanrijdt, heb je in elk geval een document dat de waarde van het
voertuig onderbouwt. ln deze serie gaan we in op het taxeren van klassiekers. Welke

elementen spelen een rol en hoe wordt de waarde bepaald? We leggen het hier uit.

DE EIGENAAR
De 4CV van Benn0 Kroese uit Swalnren werd in 1952 nieLrw verkocht in Frankrijk. Hij nanr

hent vorig jaar oveT van een Nederlander die de oldtimer in Frankrijk gebruikte bij zijn

vakantieverblijf. Hil had meerdere oldtirlers en wilde inkrimpen. Benno is eerr groot fan

van kleine foinraten. Hij heeft een Austin Seven Pearl en een Sinrca 5CV (Topolino).

Van IWee Vespa's 400 heeft hij afscheid genomen want hij hield - naar eigen zeggen -

geen vrienden meer over. Een van hen moest tijdens een rit na vijf minuten al overgeven

en eerr andei had het na een rit nreï een Vespa ook helemaal gehad. Een evenement van

de Vespa Club deed vool- Benn0 de deur dicht. De andere deelnerners lvaren veel sneller

op hun scO0ters en het Vespaatje van Benno hield de boel maar op. Hij kon de beide

klassiekers goed verkopen. De 4CV is voor hem een veradenring. Het ontwerp mag dan

veel oLrder zijrr, maar zo'n Renault is veel meer auto dan een Vespa 400.

DE AUTO

Benno Kroese heeft een mooie 4CV gekocht, met nog

zes chroomlijstjes op de voorplecht, het oude dash-

board en een groot schuifdak. De vorige eigenaar

heeft de bodem laten doen; die is bijna nieuw. De

koets is in het verleden overgespoten en zo links en

rechts zitten wat roestadertjes onder de lak. Naar mijn

oordeel is hij in een goede staat (staat 3) en ik noteer

een taxatiewaarde van € 7.500. lk ben benieuwd wat

de vrienden van Benno van zijn aanwinst vinden. fir
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