
Auto's en Bedrijfsvoertuigen

Personenwagens en bestelwagens uit diverse faillissementen,
inbeslagnames en contractbreuken.

Startdatum dinsdag 21 januari 2020 10:00

Bezichtiging Woensdag  22 Januari   2020 van 15:00 tot 17:00

BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47

Sluitingsdatu Dinsdag 28 januari 2020 vanaf 18:00

Afgifte Woensdag  05 Februari  2020 van 09:00 tot 12:00

BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47

Bieden uitsluitend via internet!

www.moyersoen.be

Voor meer informatie en voorwaarden:

28/01/2020 05:00



Kavel Omschrijving Openingsbod

11 DACIA Sandero

Categorie: Personenwagen.
Brandstof: Benzine
Transmissie: Manueel
Afgelezen kilometerstand: 10028 km.
1ste inschrijving: 19/03/2018
Kleur: Bruin
Motorinhoud: 999 cc.
Motorvermogen: 54 Kw.
Emissieklasse: Euro 6
CO² uitstoot: 117 gr/km.
Chassisnummer: UU15SDMC559031178
Aantal sleutels: 2

Optie(s): airco, centrale vergrendeling, elektrische ruiten, radio/cd.

Zichtbare voertuigschade: bumper vooraan links, linker  voorvleugel,
motorkap, rechter voorvleugel, linker voordeur, rechter voordeur, linker
achterdeur, rechter achterdeur, bumper achteraan links, bumper achteraan,
bumper achteraan rechts, rechter achtervleugel, linker achterlicht, rechter
achterlicht en algemene gebruiksschade.
(Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en
de kilometerstand verwacht mag worden.)
Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig.
Inschrijvingsbewijs: aanwezig.

950€



Kavel Omschrijving Openingsbod

15 MINI Cabrio

Categorie: Personenwagen.
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Afgelezen kilometerstand: 154658 km.
1ste inschrijving: 28/07/2009
Kleur: Grijs
Motorinhoud: 1598 cc.
Motorvermogen: 85 Kw.
Emissieklasse: Euro 4
CO² uitstoot: 161 gr/km.
Chassisnummer: WMWMR31080TX67758
Aantal sleutels: 2

Optie(s): airco, boordcomputer, centrale vergrendeling, elektrische ruiten,
lederen interieur, lichtmetalen velgen, mistlampen, multifunctioneel stuur,
navigatie, open dak, radio/cd, zetelverwarming.

Zichtbare voertuigschade: algemene gebruiksschade.
(Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en
de kilometerstand verwacht mag worden.)
Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig.
Inschrijvingsbewijs: niet aanwezig of onvolledig.

De koper ontvangt een attest van verlies van boorddocumenten.

1350€



Kavel Omschrijving Openingsbod

16 SKODA Octavia

Categorie: Personenwagen.
Brandstof: Diesel
Transmissie: Manueel
Afgelezen kilometerstand: 122469 km.
1ste inschrijving: 19/11/2014
Kleur: ongekend.
Motorinhoud: 1598 cc.
Motorvermogen: 77 Kw.
Emissieklasse: Euro 5b
CO² uitstoot: ongekend.
Chassisnummer: TMBJG7NE8F0069699
Aantal sleutels: 2

Optie(s): airco, boordcomputer, centrale vergrendeling, cruise controle,
elektrische ruiten, multifunctioneel stuur, navigatie, parkeersensoren
achteraan, parkeersensoren vooraan, trekhaak.

Zichtbare voertuigschade: kofferdeksel, bumper achteraan, achterruit en
algemene gebruiksschade.
(Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en
de kilometerstand verwacht mag worden.)
Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig.
Inschrijvingsbewijs: aanwezig.
Keuringsattest, geldig tot : 03/09/2020

1500€



Kavel Omschrijving Openingsbod

17 BMW X1 Sdrive 18i

Categorie: Personenwagen.
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Afgelezen kilometerstand: 55387 km.
1ste inschrijving: 31/05/2018
Kleur: Zwart
Motorinhoud: 1499 cc.
Motorvermogen: 103 Kw.
Emissieklasse: ongekend.
CO² uitstoot: ongekend.
Chassisnummer: WBAJG11080EE16093
Aantal sleutels: 1

Optie(s): airco, boordcomputer, centrale vergrendeling, cruise controle,
elektrische ruiten, lederen interieur, lichtmetalen velgen, mistlampen,
multifunctioneel stuur, navigatie, parkeersensoren achteraan,
parkeersensoren vooraan, radio/cd.

Zichtbare voertuigschade: linker  voorvleugel en algemene gebruiksschade.
(Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en
de kilometerstand verwacht mag worden.)
Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: niet aanwezig.
Inschrijvingsbewijs: niet aanwezig of onvolledig.

Wagen beschikt over een Frans inschrijvingsbewijs en een Belgische
aanvraag tot inschrijving E705

De koper dient zelf de ontbrekende papieren aan te vragen. Noch
Moyersoen of z'n opdrachtgever, noch de curatele zullen hiervoor instaan.
Keuringsattest, geldig tot : 31/05/2022

3150€



Kavel Omschrijving Openingsbod

18 MITSUBISHI Colt

Categorie: Personenwagen.
Brandstof: Benzine
Transmissie: Manueel
Afgelezen kilometerstand: 117305 km.
1ste inschrijving: 16/10/2009
Kleur: Grijs
Motorinhoud: 1124 cc.
Motorvermogen: 55 Kw.
Emissieklasse: Euro 4
CO² uitstoot: 130 gr/km.
Chassisnummer: XMCXNZ32A9F046324
Aantal sleutels: 2

Optie(s): airco, centrale vergrendeling, trekhaak.

Zichtbare voertuigschade: linker  voorvleugel, rechter voorvleugel, rechter
voordeur, rechter achterdeur, kofferdeksel, bumper achteraan links, bumper
achteraan, bumper achteraan rechts, rechter achtervleugel en algemene
gebruiksschade.
(Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en
de kilometerstand verwacht mag worden.)
Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig.
Inschrijvingsbewijs: aanwezig.
Keuringsattest, geldig tot : 16/10/2018

450€



Kavel Omschrijving Openingsbod

19 AUDI A3 Cabriolet

Categorie: Personenwagen.
Brandstof: Diesel
Transmissie: Manueel
Afgelezen kilometerstand: ongekend.
1ste inschrijving: 04/09/2017
Kleur: Blauw
Motorinhoud: 1598 cc.
Motorvermogen: 85 Kw.
Emissieklasse: Euro 6
CO² uitstoot: 114 gr/km.
Chassisnummer: WAUZZZ8V1J1016279
Aantal sleutels: 2

Optie(s): airco, boordcomputer, centrale vergrendeling, cruise controle,
elektrische ruiten, lederen interieur, lichtmetalen velgen, mistlampen,
multifunctioneel stuur, navigatie, open dak, parkeersensoren achteraan,
parkeersensoren vooraan, sportzetels, zetelverwarming.

Zichtbare voertuigschade: algemene gebruiksschade.
(Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en
de kilometerstand verwacht mag worden.)
Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig.
Inschrijvingsbewijs: aanwezig.

7500€



Kavel Omschrijving Openingsbod

20 MERCEDES E 220 BLUETEC

Categorie: Personenwagen.
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Afgelezen kilometerstand: 30392 km.
1ste inschrijving: 26/01/2015
Kleur: Zwart
Motorinhoud: 2143 cc.
Motorvermogen: 125 Kw.
Emissieklasse: ongekend.
CO² uitstoot: ongekend.
Chassisnummer: WDD2120011B146695
Aantal sleutels: 2

Optie(s): airco, boordcomputer, centrale vergrendeling, cruise controle,
elektrische ruiten, lederen interieur, lichtmetalen velgen, mistlampen,
multifunctioneel stuur, navigatie, parkeersensoren achteraan,
parkeersensoren vooraan, zetelverwarming.
Extra info/opties: Nederlands kentekenbewijs deel I, Duits
zulassungbescheinigung teil I

Zichtbare voertuigschade: algemene gebruiksschade.
(Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en
de kilometerstand verwacht mag worden.)
Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: niet aanwezig.
Inschrijvingsbewijs: niet aanwezig of onvolledig.

De koper dient zelf de ontbrekende papieren aan te vragen. Noch
Moyersoen of z'n opdrachtgever, noch de curatele zullen hiervoor instaan.

Identificatieverslag.

2250€



Kavel Omschrijving Openingsbod

21 MERCEDES E 200 CDI

Categorie: Personenwagen.
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Afgelezen kilometerstand: 208998 km.
1ste inschrijving: 09/04/2014
Kleur: Grijs
Motorinhoud: 2143 cc.
Motorvermogen: 100 Kw.
Emissieklasse: Euro 5b
CO² uitstoot: 141 gr/km.
Chassisnummer: WDD2122051A999742
Aantal sleutels: 1

Optie(s): airco, boordcomputer, centrale vergrendeling, cruise controle,
elektrische ruiten, lichtmetalen velgen, mistlampen, multifunctioneel stuur,
navigatie, open dak, parkeersensoren achteraan, parkeersensoren vooraan,
radio/cd, zetelverwarming.

Zichtbare voertuigschade: algemene gebruiksschade.
(Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en
de kilometerstand verwacht mag worden.)
Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig.
Inschrijvingsbewijs: aanwezig.

Onderhoudsboekje,
Keuringsattest, geldig tot : 09/04/2020

1800€



Kavel Omschrijving Openingsbod

22 PONTIAC 6000 2G19X

Categorie: Personenwagen.
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Afgelezen kilometerstand: 156873 km.
1ste inschrijving: 31/05/1988
Kleur: ongekend.
Motorinhoud: 2800 cc.
Motorvermogen: 93 Kw.
Emissieklasse: ongekend.
CO² uitstoot: ongekend.
Chassisnummer: 2G2AG51W5J9240866
Aantal sleutels: 2

Optie(s): geen standaard opties aanwezig.

Zichtbare voertuigschade: rechter voorvleugel, linker achterdeur, linker
achtervleugel en algemene gebruiksschade.
(Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en
de kilometerstand verwacht mag worden.)
Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig.
Inschrijvingsbewijs: niet aanwezig of onvolledig.

De koper dient zelf de ontbrekende papieren aan te vragen. Noch
Moyersoen of z'n opdrachtgever, noch de curatele zullen hiervoor instaan.

250€



Kavel Omschrijving Openingsbod

23 BMW X1 Sdrive 18D

Categorie: Personenwagen.
Brandstof: Diesel
Transmissie: Manueel
Afgelezen kilometerstand: 176263 km.
1ste inschrijving: 15/01/2010
Kleur: Zwart
Motorinhoud: 1995 cc.
Motorvermogen: 100 Kw.
Emissieklasse: Euro 5a
CO² uitstoot: 136 gr/km.
Chassisnummer: WBAVN11050VL07935
Aantal sleutels: 1

Optie(s): airco, boordcomputer, centrale vergrendeling, cruise controle,
elektrische ruiten, lichtmetalen velgen, mistlampen, multifunctioneel stuur,
navigatie, parkeersensoren achteraan.
Extra info/opties: Zwarte dakhemel

Zichtbare voertuigschade: linker  voorvleugel, bumper achteraan en
algemene gebruiksschade.
(Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en
de kilometerstand verwacht mag worden.)
Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig.
Inschrijvingsbewijs: aanwezig.
Keuringsattest, geldig tot : 30/12/2019

1500€



Kavel Omschrijving Openingsbod

32 BMW 2-serie 216d Active Tourer

Categorie: Personenwagen.
Brandstof: Diesel
Transmissie: Manueel
Afgelezen kilometerstand: 163566 km.
1ste inschrijving: 15/12/2015
Kleur: Zwart
Motorinhoud: 1496 cc.
Motorvermogen: 85 Kw.
Emissieklasse: Euro 6
CO² uitstoot: 99 gr/km.
Chassisnummer: WBA2B31070V692292
Aantal sleutels: 2

Optie(s): airco, boordcomputer, centrale vergrendeling, cruise controle,
elektrische ruiten, lichtmetalen velgen, multifunctioneel stuur, navigatie,
parkeersensoren achteraan, parkeersensoren vooraan, radio/cd.

Zichtbare voertuigschade: linker  voorvleugel, rechter voorvleugel, linker
buitenspiegel, linker voordeur, rechter voordeur, linker achterdeur, rechter
achterdeur, bumper achteraan rechts en algemene gebruiksschade.
(Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en
de kilometerstand verwacht mag worden.)
Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.

Batterij autosleutels te vervangen

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig.
Inschrijvingsbewijs: niet aanwezig of onvolledig.

De koper ontvangt een attest van verlies van boorddocumenten.

1415€



Kavel Omschrijving Openingsbod

33 JEEP Compass

Categorie: Personenwagen.
Brandstof: Diesel
Transmissie: Manueel
Afgelezen kilometerstand: 62848 km.
1ste inschrijving: 12/10/2017
Kleur: Zwart
Motorinhoud: 1598 cc.
Motorvermogen: 88 Kw.
Emissieklasse: Euro 6
CO² uitstoot: 117 gr/km.
Chassisnummer: 3C4NJCCS4JT106943
Aantal sleutels: 2

Optie(s): airco, boordcomputer, centrale vergrendeling, cruise controle,
elektrische ruiten, lederen interieur, lichtmetalen velgen, multifunctioneel
stuur, parkeersensoren achteraan, radio/cd.

Zichtbare voertuigschade: bumper vooraan rechts, linker  voorvleugel,
rechter voorvleugel, linker buitenspiegel, rechter buitenspiegel, linker
voordeur, rechter voordeur, linker achterdeur, rechter achterdeur, bumper
achteraan, linker achtervleugel en algemene gebruiksschade.
(Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en
de kilometerstand verwacht mag worden.)
Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig.
Inschrijvingsbewijs: niet aanwezig of onvolledig.

De koper ontvangt een attest van verlies van boorddocumenten.

2125€



Kavel Omschrijving Openingsbod

34 RENAULT Mégane

Categorie: Personenwagen.
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Afgelezen kilometerstand: 79290 km.
1ste inschrijving: 03/03/2017
Kleur: Zwart
Motorinhoud: 1461 cc.
Motorvermogen: 81 Kw.
Emissieklasse: Euro 6
CO² uitstoot: 95 gr/km.
Chassisnummer: VF1RFB00357409835
Aantal sleutels: geen sleutels aanwezig.

Optie(s): airco, boordcomputer, centrale vergrendeling, cruise controle,
elektrische ruiten, lichtmetalen velgen, multifunctioneel stuur, navigatie,
parkeersensoren achteraan, radio/cd.

Zichtbare voertuigschade: bumper vooraan links, motorkap, linker
buitenspiegel, linker voordeur, rechter achterdeur, linker achtervleugel,
rechter achtervleugel en algemene gebruiksschade.
(Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en
de kilometerstand verwacht mag worden.)
Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig.
Inschrijvingsbewijs: aanwezig.

1500€



Kavel Omschrijving Openingsbod

2024 FIAT Ducato

Categorie: Licht bedrijfsvoertuig met een MTM kleiner of gelijk aan 3,5 ton.
Brandstof: Diesel
Transmissie: Manueel
Afgelezen kilometerstand: 55178 km.
1ste inschrijving: 16/05/2018
Kleur: Wit
Motorinhoud: 2287 cc.
Motorvermogen: 130 Kw.
Emissieklasse: Euro 6
CO² uitstoot: 172 gr/km.
Chassisnummer: ZFA25000002G76868
Aantal sleutels: 1

Optie(s): centrale vergrendeling, elektrische ruiten, lichtmetalen velgen,
multifunctioneel stuur, navigatie, parkeersensoren achteraan, radio/cd.
Extra info/opties: Boordcomputer + navigatie in Turkse taal ingesteld

Zichtbare voertuigschade: linker  voorvleugel, rechter buitenspiegel, linker
achterdeur, rechter achterdeur, linker achtervleugel, linker achterlicht,
rechter achterlicht en algemene gebruiksschade. Linkse achterband plat
(Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en
de kilometerstand verwacht mag worden.)
Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig.
Aanvraag tot inschrijving: aanwezig.

Identificatieverslag,
Keuringsattest, geldig tot : 18/05/2019

2400€



Kavel Omschrijving Openingsbod

2025 RENAULT Trafic

Categorie: Licht bedrijfsvoertuig met een MTM kleiner of gelijk aan 3,5 ton.
Brandstof: Diesel
Transmissie: Manueel
Afgelezen kilometerstand: 198900 km.
1ste inschrijving: 23/10/2017
Kleur: Wit
Motorinhoud: 1598 cc.
Motorvermogen: 89 Kw.
Emissieklasse: Euro 6
CO² uitstoot: 170 gr/km.
Chassisnummer: VF1FL000258670318
Aantal sleutels: 2

Optie(s): airco, boordcomputer, centrale vergrendeling, cruise controle,
elektrische ruiten, multifunctioneel stuur, navigatie, radio/cd.

Zichtbare voertuigschade: bumper vooraan, bumper vooraan rechts, linker
voorvleugel, rechter voorvleugel, rechter buitenspiegel, linker voordeur,
rechter voordeur, linker achterdeur, rechter achterdeur, kofferdeksel, linker
achterlicht, rechter achterlicht en algemene gebruiksschade.
(Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en
de kilometerstand verwacht mag worden.)
Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig.
Inschrijvingsbewijs: aanwezig.

Identificatieverslag,
Keuringsattest, geldig tot : 25/10/2019

1265€



Kavel Omschrijving Openingsbod

2028 RENAULT Trafic 1.9 DCI

Categorie: Licht bedrijfsvoertuig met een MTM kleiner of gelijk aan 3,5 ton.
Brandstof: Diesel
Transmissie: Manueel
Afgelezen kilometerstand: 184824 km.
1ste inschrijving: 14/03/2005
Kleur: Wit
Motorinhoud: 1870 cc.
Motorvermogen: 60 Kw.
Emissieklasse: Euro 3
CO² uitstoot: ongekend.
Chassisnummer: VF1FLABA55Y084856
Aantal sleutels: 2

Optie(s): radio/cd, trekhaak.
Extra info/opties: Dubbele schuifdeur

Zichtbare voertuigschade: bumper vooraan rechts, linker  voorvleugel,
rechter voorvleugel, linker achterdeur, bumper achteraan, bumper
achteraan rechts, rechter achtervleugel, Gat in binnenwand,
bestuurderszetel beschadigd  en algemene gebruiksschade.
(Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en
de kilometerstand verwacht mag worden.)
Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: niet aanwezig.
Inschrijvingsbewijs: aanwezig.

De koper ontvangt een attest van verlies van boorddocumenten.

600€



Kavel Omschrijving Openingsbod

2032 FIAT Ducato New DUC 35 MH2

Categorie: Licht bedrijfsvoertuig met een MTM kleiner of gelijk aan 3,5 ton.
Brandstof: Diesel
Transmissie: Manueel
Afgelezen kilometerstand: 170673 km.
1ste inschrijving: 15/02/2017
Kleur: Wit
Motorinhoud: 2287 cc.
Motorvermogen: 96 Kw.
Emissieklasse: Euro 6
CO² uitstoot: 166 gr/km.
Chassisnummer: ZFA25000002D33681
Aantal sleutels: geen sleutels aanwezig.

Optie(s): boordcomputer, centrale vergrendeling, cruise controle, elektrische
ruiten, lichtmetalen velgen, multifunctioneel stuur.

Zichtbare voertuigschade: bumper vooraan rechts, linker  voorvleugel,
motorkap, rechter voorvleugel, linker buitenspiegel, rechter buitenspiegel,
linker voordeur, rechter voordeur, linker achterdeur, rechter achterdeur,
kofferdeksel, bumper achteraan, linker achtervleugel, rechter achtervleugel
en algemene gebruiksschade.
(Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en
de kilometerstand verwacht mag worden.)
Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig.
Inschrijvingsbewijs: niet aanwezig of onvolledig.

De koper ontvangt een attest van verlies van boorddocumenten.
Keuringsattest, geldig tot : 31/10/2020

1690€


