
Exclusieve luxewagens

LAMBORGHINI Aventador, Jaguar F-Type Project 7,
ASTON MARTIN Vantage, FERRARI 208 DINO, etc.

Startdatum maandag 09 december 2019 10:00

Bezichtiging Enkel op afspraak via organisator

BE-3520 Zonhoven

Sluitingsdatu Donderdag 19 december 2019 vanaf 18:30

Afgifte Onmiddellijk na betaling. Enkel op afspraak via de
organisator, en vóór

Vrijdag   27 December  2019 tot 16:00

BE-3520 Zonhoven

Bieden uitsluitend via internet!

www.moyersoen.be

Voor meer informatie en voorwaarden:

19/12/2019 05:00



Kavel Omschrijving Openingsbod

1 2018 JAGUAR F-type Project-7

Bouwjaar: 2018
Chassisnummer: SAJAA7048GMK31374
Afgelezen kilometerstand: 43 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 2

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 5000 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: blauw
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie:
De project 7 is gebaseerd op de F-type cabrio en is uitgevoerd met een
5000cc supercharged V8, welke 575 pk levert. Dit is een zeer exclusieve
wagen met enkel 250 modellen gemaakt voor de hele wereld.
Naast enkele stijlknipogen, zoals de typische "Aero Haunch" achter de
bestuurderszetel, naar de iconische D-type is het hele chassis gemaakt uit
lichtgewicht aluminium. 0-100 km/u gebeurt in 3.8 seconden en de Project 7
is goed voor een topsnelheid van 300 km/u.
Jaguar mikte duidelijk op een circuit-gericht publiek met de bijkomende
helmen in carrosseriekleur, alsook de 4-punts gordels.

Dit exemplaar is in nieuwstaat. Een absoluut collectorsitem en investering.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Aanvraag tot inschrijving (B): aanwezig

73850€



Kavel Omschrijving Openingsbod

2 2014 LAMBORGHINI Aventador Roadster LP700-4

Bouwjaar: 2014
Chassisnummer: ZHWER1ZD9ELA02255
Afgelezen kilometerstand: 28596 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 2

Transmissie: automaat
Cilinderinhoud: 6500 cm²
Aantal cilinders: 12

Koetswerkkleur: Verde mantis
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie:
De Aventador is de opvolger van de Murcielago, en zoals Lamborghini
traditie dicteert, vernoemd naar een bekende gevechtsstier.
De Roadster was aangekondigd vanaf 2012 en is uitgevoerd met dezelfde
6500cc V12 als de coupe.
Met 700 pk en 690 nm koppel gebeurt de 0-100 km/u tijd in minder dan 3
seconden. Topsnelheid? 350 km/u.
Verde Faunus maakt het plaatje compleet, een metallic lichtgroen wat het
designwerk van Filippo Perini complimenteert.
De Aventador werd goed onthaald en haalde snel faam dankzij testen door
"Car and Driver" en "Motor Trend" grootheden, welke de wagen uitriepen tot
beste Lamborghini ooit.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig
Keuringsattest: aanwezig

117250€



Kavel Omschrijving Openingsbod

3 2011 ASTON MARTIN Vantage Roadster N400

Bouwjaar: 2011
Chassisnummer: SCFBF04G88GD10760
Afgelezen kilometerstand: 21249 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 2

Transmissie: automaat
Cilinderinhoud: 4300 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: zwart
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie:
Als eerbetoon voor Aston Martin's succes op de Nurburgring werd de N400
onthuld op de Franfurt Motor Show in 2007. De 4300cc V8 werd getuned
naar 400 pk en de wagen werd uitgevoerd met lichtgewicht velgen,
instelbare ophanging en aangepaste stabilisatorstangen. De N400 was
enkel verkrijgbaar in 3 kleuren, Bergwerk Black, Lightning Silver and
Karussell Orange.
Vernoemd naar specifieke bochten van de Nurburgring.
Binnen is de wagen afgewerkt met geperforeerd leer en rode stiksels,
alsook is de lay-out van het circuit op de armsteun gestikt.
Aston Martin testte de wagen uitvoerig op de 'ring en haalde een rondetijd
onder de 8 minuten. In totaal zijn er 480 exemplaren gemaakt, waarvan 240
coupes en 240 roadsters.

Dit exemplaar is nummer 18 van 240, is in perfecte staat en komt met alle
bijhorende documenten.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig
Keuringsattest: aanwezig

21000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

4 2009 ASTON MARTIN V8 Vantage

Eerste inschrijving: 13/08/2009
Chassisnummer: SCFBF03C79GC12867
Afgelezen kilometerstand: 43728 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 2

Transmissie: automaat
Cilinderinhoud: 4300 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: Tungsten Silver
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie:
De Vantage reeks is een serie handgebouwde sportwagens van het Britse
Aston Martin.
Aston Martin heeft de Vantage naam reeds eerder gebruikt voor speciale
edities van hun exclusieve GT-modellen zoals de Virage in de jaren 90.
De hedendaagse Vantage is de meest lichte en wendbare uit het Aston
aanbod, en ging de concurrentie aan met de Porsche 911.

Dit exemplaar is in onberispelijke staat en uitgevoerd in het tijdloze
Tungsten Silver.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig
Keuringsattest: aanwezig

21000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

5 1991 PORSCHE 911 930 Turbo

Bouwjaar: 1991
Afgelezen kilometerstand: 98936 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 2

Transmissie: manueel
Cilinderinhoud: 3300 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: blauw
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie:
De Porsche 930 is geproduceerd geweest tussen 1975 en 1989, beter
bekend bij het publiek als de 911 Turbo.
De 930 was de topversie van de 911 en de snelste Duitse productiewagen
tijdens z'n lancering.
Sinds de jaren '60 begon Porsche te experimenteren met turbo's op z'n
racewagens. 1972 markeert het jaar dat deze ontwikkeling zich doorzet
naar een productie 911. In eerste instantie geproduceerd omwille van de
homologatie regelgeving, werd de wagen een instant hit onder liefhebbers.

De geblazen 3300cc 6 cilinder boxer motor levert een 300 pk en 412 nm
koppel.
Cijfers die de zogenaamde "whale tail" spoiler een noodzakelijk onderdeel
maken. Daarnaast werden de achterste wielkuipen dramatisch verbreed om
bredere banden te kunnen monteren. Dit alles om de bestuurder zoveel
mogelijk grip te geven, echter verworven de 930's al snel de bijnaam
"Widowmaker"..

Dit exemplaar is mooi bewaard geweest en heeft een lage,
gedocumenteerde historiek.

Boorddocumenten:
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

50750€



Kavel Omschrijving Openingsbod

6 1977 FERRARI/DINO 208 GT4

Bouwjaar: 1977
Chassisnummer: DINO 11398
Afgelezen kilometerstand: 49332 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 2200 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: rood
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie:
Deze Dino 208 GT4 is de laatste van z'n modelreeks om een Dino badge te
dragen.
Alle pre-1977 GT4's rolden de fabriek uit met een Dino badge, terwijl GT4's
na 1977 een Ferrari badge kregen.

De GT4 was een opzienbarend model voor Ferrari in meerdere opzichten,
Het was hun eerste productiemodel met de iconische V8 middenmotor lay-
out, én de eerste productie Ferrari getekend door Bertone ipv Pininfarina.

Het hoekige design was controversieel voor z'n tijd en werd vergeleken met
de Lancia Stratos en Lamborghini Urraco, welke ook getekend zijn door
Marcello Gandini.
Enzo Ferrari nam overigens actief deel in het ontwerp van de GT4.

Met een motorinhoud van 2000cc ging de 208 GT4 tevens de toenmalige
geschiedenisboeken in met de kleinste cilinderinhoud V8 productiemotor.
Piekvermogen is 170 pk aan 7700 tr/min en een topsnelheid van 220 km/u

Dit exemplaar is in zeer goede staat met recent veel onderhoudswerk
gedaan.

Boorddocumenten:
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

20650€



Kavel Omschrijving Openingsbod

7 1990 MERCEDES-BENZ 560 SEL W126

Bouwjaar: 1990
Chassisnummer: WDB1260391A446611
Afgelezen kilometerstand: 84683 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 5600 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: zwart
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie:
W126. Volgens velen de absolute topklasse van Mercedes-Benz.
De W126 was de tweede serie met de officiële naam S-klasse, bedoeld als
Sonderklasse of 'super-klasse' in het Nederlands.

Dit exemplaar is uitgevoerd met de zwaarst beschikbare motorisatie, een
5600cc V8 levert 300 pk wat zorgt voor een topsnelheid van 250 km/u.
In de W126 is een aantal belangrijke veiligheidstechnieken geïntroduceerd
zoals een elektronisch gestuurd ABS.
Ook was het een van de eerste auto's waarbij zeer uitgebreide crashtests
werden uitgevoerd.

De uitstekende eigenschappen en hoge bouwkwaliteit leidde tot een enorm
verkoopsucces. De serie beleefde een ongekend lange productieperiode
van 12 jaar. In totaal zijn 818.063 voertuigen van de W126 geproduceerd.
Bruno Sacco was verantwoordelijk voor het ontwerp.
De wielbasis van de SEL is 14 cm langer dan een standaard S-klasse.

Boorddocumenten:
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

7700€



Kavel Omschrijving Openingsbod

9 1996 PORSCHE 911 993 Carrera 4S

Bouwjaar: 1996
Chassisnummer: WP0ZZZ99ZTS316177
Afgelezen kilometerstand: 110498 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 3600 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: blauw
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie:
De Porsche 993 is de naam die Porsche intern gebruikt voor de versie van
de Porsche 911 gefabriceerd tussen 1993 en begin 1998. De 993 was de
opvolger van de Porsche 964.

De 993 is de laatste van de Porsche 911 generatie met een luchtgekoelde
boxermotor, en komt met veel technische verbeteringen ten opzichte van
zijn voorganger.
Onder meer een aluminium achterwielophanging gemonteerd op een
aluminium subframe.
Na de Porsche 968 was dit de eerste Porsche 911 met standaard een
zesversnellingsbak.

Overige aanpassingen waren een tweedelige uitlaat, grotere remmen met
geperforeerde schijfremmen, en opgewaardeerde stuurbekrachtiging. Het
enige wat hetzelfde is gebleven ten opzichte van zijn voorganger zijn de
beide deuren.
Dit type is een Carrera 4S, welke de carrosserie van de turbo modellen
deelt, maar uitgerust is met de 3600cc 286 pk atmosferische motor. Het
vierwiel aandrijvingsysteem maakt hem iets zwaarder dan de S versie, maar
geeft levert enorme grip voor het betere bochtenwerk.
De wagen is in uitzonderlijk mooie staat en komt van een liefhebber.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig
Keuringsattest: aanwezig

26250€



Kavel Omschrijving Openingsbod

10 1972 PORSCHE 911 Targa 2.4 "olieklepper"

Bouwjaar: 1972
Chassisnummer: 9112110365
Afgelezen kilometerstand: 29885 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 2400 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: zilver
Interieurbekleding: Halfleder

Extra informatie:
Deze 911 met 2.4 motor is de laatste waar Ferdinand Piëch nog invloed had
uitgeoefend als hoofd van de ontwikkeling bij Porsche. De Porsche F-
modellen zoals deze zijn niet luchtgekoeld maar oliegekoeld. Om deze
oliekoeling nog efficiënter te laten verlopen verplaatsen de ingenieurs bij
Porsche in het F model 1972 de olievuldop naar buiten.

Technische reden: de olietank was uit de vuurlinie, en kon minder snel
beschadigd worden door opwerpende stenen bij scherpe bochten, minder
olie peil schommelingen, schade door ongeval is minder.
De olietank heeft een capaciteit van 9L en het klepje zit rechts achteraan
voor het achterwiel. Dit zorgde voor veel verwarring bij Porsche eigenaren
en tankstationbedienden. Na talloze schadegevallen waar benzine bij de
olie getankt werd, verdween het olieklepje in 1973.
In het totaal werden 1936 olieklepjes geproduceerd in de 911 Targa of
Coupe variant.

Vandaag de dag is het probleem van foutief tanken verdwenen gezien deze
olieklepjes zeer gegeerd zijn en bij verzamelaars terecht komen waar ze
met liefde behandeld worden.
Samengevat gaat het over een uniek verzamelobject in zeer goede staat,
originele staat.

Boorddocumenten:
Kentekenbewijs (NL): aanwezig

35000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

11 1975 PORSCHE 718 RSK recreation

Bouwjaar: 1975
Chassisnummer: 1152119570
Afgelezen kilometerstand: 154 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel

Koetswerkkleur: antraciet
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie:
De Porsche 718 was kwam voort uit de Porsche 550, oorspronkelijk
ontwikkeld als tweezits-sportwagen (De RSK), zou de auto het tot Formule
2 en zelfs Formule 1 auto schoppen.
Bij de Targa Florio behaalde de Porsche 718 in 1959 en 1960 twee keer de
overwinning.
Bij de 24 Uur van Le Mans in 1958 was de 718 RSK met zijn 142 pk
boxermotor goed voor de derde plaats algemeen en de overwinning in zijn
klasse.
Deze RSK recreation is tot in de puntjes uitgewerkt en met aandacht voor
detail gebouwd.
De motor is gereviseerd geweest en getest op de testbank, met een
resultaat van 80 pk en 136 nm koppel.
Dit vermogen in combinatie met het lichtgewicht buizenframe maakt dit
geen beginnersauto.

De wagen kan ingevoerd worden bij verkoop.

Boorddocumenten:
Kentekenbewijs (NL): aanwezig

14000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

12 1970 VOLKSWAGEN Karmann ghia coupé

Bouwjaar: 1970
Afgelezen kilometerstand: 30322 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: manueel
Cilinderinhoud: 1600 cm²
Aantal cilinders: 4

Koetswerkkleur: Bruin
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie:
De Volkswagen Karmann Ghia is een tweedeurs sportwagen, ontworpen
door het Italiaanse bureau Ghia en gebouwd door de Duitse
carrosseriebouwer Karmann in de periode tussen 1955 en 1974.

De 1600cc luchtgekoelde boxermotor levert 60 pk en is integraal
overgenomen van de Kever, wat een geslaagde combinatie geeft van
Italiaans design en Duitse techniek. De body en de neus werd met de hand
gebouwd uit één stuk, en de auto was dan ook veel duurder om te maken
dan de Kever, die aan de lopende band werd geproduceerd.
Dit exemplaar is voor 30.000euro gerestaureerd geweest met nieuw
interieur en lakwerk.
APK geldig tot 21/07/2020

Boorddocumenten:
Kentekenbewijs (NL): aanwezig

14000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

13 2015 AUDI R8 Spider V8 4.2 FSI

Bouwjaar: 2015
Chassisnummer: WUAZZZ421FN000228
Afgelezen kilometerstand: 46565 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 4200 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: Zwart
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie:
Op de IAA in Frankfurt in september 2009 werd de Audi R8 Spyder
voorgesteld, de cabrioletversie van de R8. De R8 Spyder is voorzien van
een stoffen kap en heeft zijn karakteristieke zijpanelen verloren die
kenmerkend zijn voor het dichte model.
De R8 Spyder uitgerust met een 4,2-liter V8 FSI-motor welke 430 pk levert,
en een sprint van 0 naar 100 km/u in 4,8 seconden. Goed voor een
topsnelheid hebben 300 km/u.
Voor modeljaar 2012 werden er enkele kleine aanpassingen gedaan, zo
werden de luchtgaten onder de koplampen veranderd en kregen ze een
zwarte omlijsting mee. Ook de koplampen werden ge-upgrade met LED
technologie. De achterlichten werden ook hertekend. Verder heeft de
nieuwe R8 twee grote ronde uitlaatsierstukken.
Weliswaar de belangrijkste aanpassing is dat de R-tronic nu vervangen is
door een zeventraps S-tronic automaat, welke duurzamer is, en voor
snellere sprinttijden zorgt.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Kraftfahrzeugbrief (D): aanwezig
Keuringsattest: aanwezig

24500€



Kavel Omschrijving Openingsbod

14 2007 ASTON MARTIN DB9

Bouwjaar: 2007
Chassisnummer: SCFAD01A37GA09071
Afgelezen kilometerstand: 65781 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 2

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 5900 cm²
Aantal cilinders: 12

Koetswerkkleur: Grijs
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie:
De DB9 is DE 2+2 Grand tourer van de Britse autobouwer Aston Martin, Dit
is de opvolger van de DB7 en neemt ook typische kenmerken van de Aston
Martin Vanquish zoals de luchthappers onderaan, Voor het bouwen van de
DB9 werd er een nieuw platform ontwikkelt, het VH platform, wat
momenteel voor alle nieuwe Aston Martins gebruikt wordt, De DB9 is
voorzien van een Aluminium chassis, en ook in de Carrosserie werdt
aluminium gebruikt, hierdoor komt het totaalgewicht neer op 1710kg, De
5,9L atmosferische V12 motor zorgt voor een Typisch Aston Martin geluid,
Het schakelen gebeurt met de Lepels aan het stuur of automatisch in
uiterste comfort.

Deze origineel Belgisch geleverde DB9 is in showroomstaat en afkomstig
van eerste eigenaar. Onderhoudsboekje aanwezig

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

23100€



Kavel Omschrijving Openingsbod

15 1987 BMW E30 M3

Bouwjaar: 1987
Chassisnummer: WBSAK010600844811
Afgelezen kilometerstand: 140626 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: manueel
Cilinderinhoud: 2300 cm²
Aantal cilinders: 4

Koetswerkkleur: zwart
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie:
Het E30 platform is het allereerste waar BMW de naam M3 aan heeft
toegekend.
De eerste generatie had een 2.3l BMW S14-motor met 200 pk.
De belangrijkste reden voor de productie van de M3 was de concurrentie
aan te gaan met de Mercedes-Benz W201.
De E30 M3 dankt zijn faam aan z'n raceachtergrond, niet alleen met BMW
zelf, maar ook met racingteams zoals het Engelse Prodive en het Duitse AC
Schnitzer Motorsport.
De M3 E30 was zeer verschillend van de gewone 3-serie. Op de motorkap
na was de hele carrosserie anders. Hij had een meer aerodynamische
vormgeving en bredere banden en wielen. De productie van de M3 E30
eindigde in maart 1991.
Deze prachtige M3 is een Belgisch afgeleverde wagen, komt dus met
gelijkvormigheidsattest en carpass.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig
Car-Pass: aanwezig

17500€



Kavel Omschrijving Openingsbod

16 1994 BMW E34 M5

Bouwjaar: 1994
Chassisnummer: WBSHC91010GD62984
Afgelezen kilometerstand: 175981 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: manueel
Cilinderinhoud: 3800 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: Wit
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie:
De BMW E34 M5 is de tweede generatie M5 en is geproduceerd van 1988
tot 1995.
Met een doorontwikkeling van BMW's befaamde M88 racemotor, genaamd
de S38, waren de M5's echte wolven in schapenvacht.
M5 productie begon met een E34 chassis uit de standaard assemblage
fabriek te halen en te transporteren naar de BMW M GmbH fabriek. Hier
werd elke M5 zorgvuldig met de hand gebouwd over een periode van 2
weken.
Motorisch kwam de M5 met de S38B36 motor, welke 315 pk levert.
Topsnelheid was elektronisch begrensd op 250 km/u.
In 1991 werd de cilinderinhoud vergroot naar 3800cc, waarmee het
vermogen steeg naar 340 pk en een 0-100km/u tijd van 5.9 seconden.
De S38B38, waarmee dit exemplaar uitgerust is, gaat tevens de
geschiedenisboeken in als BMW's grootste cilinderinhoud 6 in lijn
productiemotor.
Deze M5 heeft recent een groot onderhoud gekregen waarbij alle filters,
bougies en motorolie vervangen zijn. Ook is de dakhemel vernieuwd, en alle
stijlen opnieuw bekleed.

Boorddocumenten:
Kentekenbewijs (NL): aanwezig
Deze wagen wordt bij verkoop afgemeld bij de Nederlandse RDW en
voorzien van een Belgische aanvraag tot inschrijving.

7000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

17 1981 BMW E21 320

Bouwjaar: 1981
Chassisnummer: WBAAH1106B7734988
Afgelezen kilometerstand: 167041 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 2500 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: antraciet
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie:
De E21 wordt gezien als BMW's eerste echte 3-serie, geproduceerd van
1975 tot 1983.
De voorloper van de E21 was het 02 model, beter bekend als 1502, 1602,
en 2002. Echter, met de komst van de E21, kreeg BMW de typische 3-
cijferige type aanduiding.
De E21 kwam alleen maar uit met benzinemotoren. In het begin van de
productie kon men kiezen uit verschillende types: de 316, 318, 320 en 320i.
Tegen 1977 kwam de 323i erbij en werd de viercilinder 320 vervangen door
de 320/6.
De BMW E21 werd ontworpen onder leiding van Paul Bracq.
Deze 320 is stijlvol aangepast voor de meer sportieve rijder.
Recent herspoten in Ascotgrau-metallic. voorzien van een 325 Motor voor
net dat iets meer kracht, Typisch 6-cilinder geluid en gebruik van
kwalitatieve Sparco onderdelen.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

3500€



Kavel Omschrijving Openingsbod

18 2011 FERRARI California

Eerste inschrijving: 24/06/2011
Chassisnummer: ZFFLJ65B000179727
Afgelezen kilometerstand: 63470 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 2

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 4300 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: Argento nurnburgring metallic
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie:
De California werd gelanceerd in 2008 en is een typische Ferrari Grand
Tourer.
De wagen was een instant hit, en scoorde meteen met de tijdloze
Pininfarina lijnen en de atmosferische 4300cc V8.
De naam is een terugreep naar de jaren 50 Spyder California en de 60's
365 California.
De California is de eerste Ferrari die geleverd wordt met een metalen
vouwdak. Het koetswerk en de carrosserie zijn volledig uit aluminium
vervaardigd.
Naast het vouwdak is dit overigens ook de eerste productie Ferrari met
Bosch direct ingespoten brandstof injectie.
Hiermee werd een topvermogen gerealiseerd van 460 pk aan 7750 tr/min,
wat zeer hoog is voor een ongeblazen 4300cc V8.
De California werd meermaals uitgeroepen tot de beste GT of grand tourer
van z'n tijd.
Dit exemplaar heeft een custom wrap en is origineel uitgevoerd in Argento
Nurburgring, een metalic zilver. De wagen komt met een complete
onderhoudsgeschiedenis en is in uitstekende staat.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig
Keuringsattest: aanwezig

28700€



Kavel Omschrijving Openingsbod

19 2014 BMW F80 M3

Bouwjaar: 2014
Chassisnummer: WBS3C91090P708500
Afgelezen kilometerstand: 3600 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: automaat
Cilinderinhoud: 3000 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: Antraciet
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie:
De 5de generatie M3, intern genoemd als de F80, werd geproduceerd van
2014-2018.
Deze M3 was opmerkzaam op meerdere vlakken. Zo werd er
teruggegrepen naar een 6 in lijn motor, maar met de toepassing van een
"twin turbo - setup".
Hiermee werd de F80 de aller eerste niet-atmosferische M3.
De 3000cc motor levert een 425 pk en 550 nm koppel, dit exemplaar is
voorzien van een DCT-automaat.
0-100km/u gebeurd met die laatste toepassing in slechts 3.9 seconden.
Topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

Dit exemplaar is voorzien van tal van carbon onderdelen, en een
uitzonderlijke kleurencombinatie met rood leder interieur.
Volledige onderhoudshistoriek aanwezig.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig
Keuringsattest: aanwezig

15400€



Kavel Omschrijving Openingsbod

20 1968 FORD Mustang cabrio

Bouwjaar: 1968
Chassisnummer: 8T03C110156
Afgelezen kilometerstand: 34913 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 289ci cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: Rood
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie:
De Mustang is een Amerikaanse "pony-car" geproduceerd door Ford en
ontworpen door Lee Iacocca. De typerende styling met lange motorkap en
korte koffer bewees enorm populair te zijn en bracht een nieuwe designtaal
met zich mee.
De naam is een afgeleide van de P51-Mustang, een gevechtsvliegtuig
gebruikt tijdens de 2de Wereldoorlog.
Deze 1968 Mustang is een eerste generatie en is compleet gerestaureerd.
Staat zeer mooi in de lak en is motorisch tip top in orde.
Met een elektrisch bediende soft-top, manuele versnellingsbak (4 on the
floor) en de iconische Ford Windsor V8 motor is dit dé Mustang om te
hebben.

Boorddocumenten:
Kentekenbewijs (NL): aanwezig

10500€



Kavel Omschrijving Openingsbod

21 1992 FERRARI 348 GTS

Eerste inschrijving: 20/01/1992
Chassisnummer: ZFFKA36B000092434
Afgelezen kilometerstand: 52980 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 3400 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: rood
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie:

De Ferrari 348 (F119) was het laatste V8 model ontwikkeld onder leiding
van Enzo Ferrari.
Productie begon na z'n overlijden en liep van 1989 tot 1995.
Deze 348 TS, wat staat voor Transversale Spider of targa, is uitgevoerd met
een atmosferische 3400cc V8 geplaatst voor de achteras, zoals Ferrari
dicteert.
Vandaar tevens de benaming, waarbij de eerste twee cijfers wijzen op de
cilinderinhoud en de 3de verwijst naar het aantal cilinders.
De V8 met 4 nokkenassen levert 300 pk en is gekoppeld aan een manuele
versnellingsbak.
Totaal productieaantal van de 348 TS ligt op 4,228 exemplaren.

Deze 348 TS is een origineel italiaans geleverde wagen met complete
onderhoudsgeschiedenis. Distributierieriem wissels zijn gedocumenteerd en
recent vervangen.
Dit exemplaar is in topstaat, met alle Ferrari-correcte features zoals de
handbak en middenmotor V8, zonder twijfel een investering naar de
toekomst.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

17500€

22 1973 FIAT 500 110F Jolly

Eerste inschrijving: 12/02/1973
Chassisnummer: 3092564
Afgelezen kilometerstand: 910 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel

Koetswerkkleur: Wit
Interieurbekleding: riet
Extra informatie:
Deze Fiat 500 werd volledig gerestaureerd naar het voorbeeld van een
Jolly. Ze is voorzien van een nieuw rieten interieur en nieuw spuitwerk.
De Jolly heeft geen dak en is niet voorzien van een softop, de wagen start
en rijdt en is technisch in topstaat.

Boorddocumenten:
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

7000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

23 2016 PORSCHE 911 991.2 Carrera 2S

Eerste inschrijving: 02/02/2016
Chassisnummer: WP0ZZZ99ZHS101509
Afgelezen kilometerstand: 67113 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 2

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 3000 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: Zwart
Interieurbekleding: Truffle brown leder
Extra informatie:

De 991 is Porsche's 7de generatie van de 911 sportwagen. Onthuld in 2011
op de Frankfurt Motor Show, werd de 991 meteen goed ontvangen.
Porsche blijft de succesformule aanhouden, klassieke 911 lijnen
combineren met aanhoudende technische innovatie. Zo is de 991 gebouwd
op een geheel nieuw platform.
Pas het 3de sinds de lancering  van de originele 911 in 1963.

Op diezelfde Motor Show werd in 2015 de facelift voorgesteld. Naast de
bumpers en uitlaat werden de lichten hertekend. De 991.2 kreeg ook een
motorische upgrade.
Elke versie is uitgerust met de 3000cc twin-turbo 6 cilinder boxer motor.

Deze Carrera is uitgerust met de 7-traps PDK versnellingsbak (Porsche
Doppelkupplung).
Welke bekend staat om het nagenoeg "instant" instant schakelen en
algemene degelijkheid.
0-100km/u gebeurt in 4.4 seconden en topsnelheid is begrensd op 290
km/u.

Het interieur is bekleed in Porsche's "Truffle Brown", een diepbruin leder,
wat samen met de zwarte lak zorgt voor een zeer stijlvolle combinatie.
Komt met complete onderhoudsgeschiedenis en alle bijhorende boekjes.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Kraftfahrzeugbrief (D): aanwezig

26250€



Kavel Omschrijving Openingsbod

24 2015 MERCEDES-BENZ CLS63 AMG

Eerste inschrijving: 01/10/2015
Chassisnummer: WDD2189761A167486
Afgelezen kilometerstand: 43137 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 5500 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: wit
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie:

De Mercedes-Benz CLS-Klasse is zag voor het eerst het leven in 2004 en
vult de ruimte tussen de statische E-klasse en S-klasse. Origineel
gelanceerd als een 4-deurs fastback werd vanaf de 2de generatie ook een
shooting brake versie aangeboden.
De CLS 63 AMG is uitgerust met een twin-turbo 5500cc V8 motor (550 pk /
720 nm koppel) en is gekoppeld aan Mercedes' 9G-Tronic versnellingsbak.
(9-versnellingen)
Deze shooting brake bevindt zich in topstaat en is de vierwiel aangedreven
4-MATIC versie, uitgevoerd met de optionele "AMG Carbon Ceramic"
remsysteem.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: niet aanwezig
Kraftfahrzeugbrief (D): aanwezig

18375€



Kavel Omschrijving Openingsbod

25 2018 RANGE ROVER Vogue TDV6

Eerste inschrijving: 18/07/2018
Chassisnummer: SALGA2BK8JA509862
Afgelezen kilometerstand: 20590 km
Brandstof: diesel
Aantal sleutels: 2

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 3000 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: zwart
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie:
Reeds vanaf het eerste ontwerp is luxe altijd een vertrekpunt geweest voor
de Range Rover. Het voertuig bleek niet alleen zeer populair in het
Verenigd Koninkrijk maar in de hele wereld. Naast de hoge afwerkingsgraad
werd de Range ook gerenommeerd omwille van z'n off-road
eigenschappen. Enthousiasten kennen het originele model als de Range
Rover Classic, de tweede generatie als de P38A en derde generatie is
bekend als de L322.

De 4de generatie Range Rover, intern genaamd L405, werd voorgesteld in
2012 aan het publiek op de Paris Motor Show en toont zich met een
opmerkelijk verschil ten opzichte van z'n voorganger, namelijk een uni-body
chassis volledig gemaakt uit aluminium.
Meteen de eerste SUV ooit om dit te doen.
Naast de 3000cc V6 dieselmotor welke 258 pk en 600 nm koppel levert, is
de Range uitgevoerd met permanente vierwiel aandrijving en een 8-traps
automatische versnellingsbak.
Dit "Santorini Black" exemplaar is in nieuwstaat met net 20.000 km .

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

25200€



Kavel Omschrijving Openingsbod

26 2014 MERCEDES-BENZ S500 4matic

Bouwjaar: 2014
Chassisnummer: WDD2220851A097180
Afgelezen kilometerstand: 165441 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 2

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 4700 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: Diamond white metallic
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie:
S-klasse is de typeaanduiding van de topklasse van Mercedes-Benz. De 'S'
staat voor Sonder in het Duits en 'super' in het Nederlands. De letter S werd
oorspronkelijk achter de modelnaam geplaatst. Sinds 1993 gaat de 'S' aan
de naam vooraf.
Mercedes streeft er bij de S-klasse naar leidend te zijn op de thema's
veiligheid, comfort, prestaties en betrouwbaarheid. Technische innovaties
worden daarom traditioneel geïntroduceerd op de S-klasse, welke overigens
elk jaar de best verkopende topklasse auto van de wereld is.

Vandaag zitten we aan de 10de generatie S-klasse, (intern W222) waarvan
de productie loopt vanaf 2013 tot heden. Dit exemplaar is een S500 4-matic,
uitgevoerd in "Diamond White Metallic". 455 pk en 700 nm koppel worden
gehaald uit een 4700cc twin turbo V8.
Topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

Boorddocumenten:
Kraftfahrzeugbrief (D): aanwezig

19250€


