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Kavel Omschrijving Openingsbod

1 1987 BMW E30 M3

Eerste inschrijving: 01/02/1987
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 2300cc 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 en originele M3 is een Belgisch afgeleverde wagen en komt
dus met gelijkvormigheidsattest en carpass.

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

16700€



Kavel Omschrijving Openingsbod

2 1968 FORD Mustang convertible

Eerste inschrijving: 01/08/1968
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 volledig 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
foor) en de iconische Ford Windsor V8 motor is dit dé Mustang om te
hebben.

Boorddocumenten:
Nederlands kentekenbewijs: aanwezig

10000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

3 2014 MERCEDES-BENZ S500 4-matic

Eerste inschrijving: 02/06/2014
Chassisnummer: WDD2220851A097180
Afgelezen kilometerstand: 175400 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:
Gelijkvormigheidsattest: niet aanwezig
Kraftfahrzeugbrief (D): aanwezig

11700€



Kavel Omschrijving Openingsbod

4 2016 MERCEDES-BENZ S500e

Eerste inschrijving: 19/04/2016
Chassisnummer: WDD2221631A253800
Afgelezen kilometerstand: 74923 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 2

Transmissie: automaat
Cilinderinhoud: 3000 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: zwart
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 S500e, wat
wilt zeggen dat de 3000cc benzine motor samenwerkt met een
elektromotor. Dit zorgt voor een gecombineerd vermogen van 333 pk, en
een begrensde topsnelheid van 250 km/u.
Deze hybride kan volledig elektrisch rijden en klasseert zich als een
Euronorm 6b.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

20000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

5 1984 PORSCHE 911 Carrera Cabriolet

Eerste inschrijving: 20/07/1984
Chassisnummer: WP0ZZZ91ZES151512
Afgelezen kilometerstand: 169745 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 3200 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: champagne
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: Als opvolger voor de SC kwam in 1984 de 3.2 Carrera.
Opnieuw gebruik makend van de naam "Carrera" voor het eerst sinds 1977.
Dit was het laatste model van de originele 911 serie, dusdanig was elk
model uitgerust met de laatste remtechniek, elektronica en
ophangingsystemen.

De nieuwe 3200cc 6-cilinder boxer motor, welke volgens Porsche uit 80%
nieuwe onderdelen bestond t.o.v. z'n voorganger, levert een 237 pk.
Gekoppeld aan een manuele 5-bak gebeurt 0-100 km/u in 6.1 seconden.

Deze cabriolet is in zeer nette staat met een stijlvolle kleurencombinatie. De
champagne kleur carrosserie complimenteert het diepbruin lederen interieur
en komt terug in de originele breedset Fuchs velgen.

Boorddocumenten:
Nederlands kentekenbewijs: aanwezig

14700€



Kavel Omschrijving Openingsbod

6 1985 ALFA ROMEO Montreal

Eerste inschrijving: 19/12/1985
Chassisnummer: AR1426155
Afgelezen kilometerstand: 71005 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 2600 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: Rood
Interieurbekleding: leder
Extra informatie: De Montreal is een tweepersoons sportwagen van het
Italiaanse Alfa Romeo uit de jaren zeventig. Voorzien van een 2600cc V8
motor, een mildere versie van Alfa's toenmalige wedstrijdmotor, was de auto
goed voor 220 pk. De V8 had dubbele bovenliggende nokkenassen en een
inspuitsysteem van Spica.

Met een carrosserie getekend door Gandini, die toen voor ontwerphuis
Bertone werkte, is de Montreal werkelijk een tijdloze wagen. Met een totaal
van 3925 geproduceerd, blijft ze een zeldzame verschijning en een classic
die enkel in waarde zal toenemen.

Deze wagen is in algemeen goede staat, start en rijdt perfect.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

14700€



Kavel Omschrijving Openingsbod

7 1968 JAGUAR E-type 4.2 V12

Eerste inschrijving: 15/09/1968
Chassisnummer: 1E77968
Afgelezen kilometerstand: 98972 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 4200 cm²
Aantal cilinders: 12

Koetswerkkleur: Zilver
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De Jaguar E-type werd geproduceerd tussen 1961 en
1974 en betekende een revolutie in het ontwerp, prestaties en besturing van
sportwagens.

Het revolutionair carrosserieontwerp is van de hand van Malcolm Sayer die
eerder bij de Bristol Aeroplane Company vliegtuigen had ontworpen. De
rondingen en inkepingen waren er niet voor de sier maar zorgvuldig
berekende aerodynamische vormen.
Alle E-types kregen onafhankelijke wielophanging en bekrachtigde
schijfremmen op de vier wielen, twee ongewone voorzieningen voor die tijd.

Deze Series 1 is uitgerust met de iconische 4200cc V12, een upgrade t.o.v.
de 3800cc 6-in lijn motor. De topsnelheid bedraagt hiermee een
waanzinnige 241 km/h!

Met grotendeels originele lak is dit exemplaar goed bewaard gebleven.
Automaat schakelt zoals het hoort het en de motor draait goed.

Fun fact, Toen de E-type onthuld werd in Geneve noemde Enzo Ferrari het
de mooiste auto ooit.

Boorddocumenten:
Inschrijvingsbewijs (buitenland): aanwezig

14700€



Kavel Omschrijving Openingsbod

8 1975 PORSCHE 718 RSK Replica

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

Transmissie: Manueel
Aantal cilinders: 4

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 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.

Boorddocumenten:
Nederlands kentekenbewijs: aanwezig

10000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

9 2004 SMART Fortwo crossblade

Eerste inschrijving: 05/10/2004
Chassisnummer: WME01MC012H069456
Afgelezen kilometerstand: 8820 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 600 cm²
Aantal cilinders: 3

Koetswerkkleur: Zwart
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De Crossblade is een originele uitvoering van Smart op
basis van de ForTwo Cabrio, welke van 1998 tot 2004 geproduceerd werd.

De wagen is een zeer uniek stuk in die zin dat, buiten de voor de hand
liggende kenmerken, de wagen compleet straatlegaal is.
Dit wil zeggen, met lage voorruit zonder ruitenwissers, open deuren en geen
dak!
Wat de wagen nog lichter dan standaard maakt, meer specifiek 740 kg.

De motor is onder handen genomen door Brabus en levert 71 pk uit een 3
cilinder 600cc turbo motor.
Nieuwprijs bedroeg 32.000euro en sterren zoals Robbie Williams namen
marktering op zich.

Dit exemplaar is in uitzonderlijk mooie staat met mooi interieur en Lorinser
velgen.
Pas nieuwe batterij gekregen, als ook nieuwe vloermatten.

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

4700€



Kavel Omschrijving Openingsbod

10 2018 AUDI A6 3.0 BiTDI Competition

Eerste inschrijving: 15/04/2018
Chassisnummer: WAUZZZ4G8HN133769
Afgelezen kilometerstand: 19126 km
Brandstof: Diesel
Aantal sleutels: 2

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 2997 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: Zwart
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De vierde generatie A6 ((intern de C7 genoemd) werd in
2010 gepresenteerd en was, na de A1, het tweede model met Audi's
typerende zeshoekige grille en scherpe koplampen.
De C7 staat op het zogenaamde MLB-platform en deelt dus zijn onderstel
met de A7.

Dit model is uitgerust met de 3.0 V6 TDI, gekoppeld aan Audi's welbekende
Quattro 4-wiel aandrijvingsysteem. Nieuw hierbij is het zogenaamde Torque
Vectoring waarbij elk wiel individueel aangestuurd kan worden voor
optimale grip.

Belangrijker, dit is de BiTDI Competition editie, welke de meest performante
dieseluitvoering verkrijgbaar is. Met een topvermogen van 326 pk en 650 (!)
nm aan koppel lanceert deze A6 zich naar 100 km/u in nog geen 5
seconden. 4.9 om precies te zijn.
Topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/u.

Deze wagen is afkomstig van de eerste eigenaar, bevindt zich in
onberispelijke staat en komt naast de zwarte 20" wintervelgen ook met een
21" originele Audi RS zomervelgen set.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

19000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

11 2008 BENTLEY Continental GT Speed

Eerste inschrijving: 10/09/2008
Chassisnummer: SCBCF63W28C056808
Afgelezen kilometerstand: 102273 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 6000 cm²
Aantal cilinders: 12

Koetswerkkleur: Zwart
Interieurbekleding: Leder Mulliner
Extra informatie: De Bentley Continental GT Speed is een topklasse berline
gemaakt door de Britse constructeur Bentley. Het is de krachtigste Bentley
ooit geproduceerd en de eerste met een topsnelheid van meer dan 200 mph
(322 km/u).

De GT Speed is herkenbaar aan de grille die iets meer rechtop staat,
bredere uitlaatpijpen en de 26-spaaks velgen. De 6000cc W12 (twee VR6-
motoren naast elkaar) met twee turbo's, is een doorontwikkeling van de 560
pk sterke W12 die al gebruikt wordt in de Bentley Continental GT. Dankzij
de toepassing van een lichtere distributieketting, een uitlaatsysteem met
betere flow en herschrijven van het motormanagement steeg het vermogen
met 50 pk tot 610 pk.

Koppel is nog indrukwekkender: al vanaf 1.750 tpm staat er 750 Nm ter
beschikking. De hernemingen zijn hierdoor spectaculair en typisch Bentley.

De hardheid van de luchtvering kan via een knop in de middenconsole
worden ingesteld.
Vanaf 150 km/u komt automatisch een spoiler onder de achterruit omhoog
voor extra stabiliteit. De GT Speed beschikt tevens over de grootste
remschijven ooit toegepast op een personenauto voor die tijd. Reeds
uitgevoerd uit frankrijk en gekeurd in België

Getekend door de Belgische Dirk Van Braeckel is dit volgens velen de
meest stijlvolle en elegante "performance Bentley". Deze Speed is dealer
onderhouden en uitgerust met het Mulliner interieur.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: niet aanwezig
Carte grise (FR): aanwezig
Keuringsattest: aanwezig

16700€



Kavel Omschrijving Openingsbod

12 1966 FORD Mustang sportback

Bouwjaar: 1966
Chassisnummer: 6R07T153427
Afgelezen kilometerstand: 50434 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 3200 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: Rood
Interieurbekleding: Pony 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 Mustang is een eerste generatie en is in knappe staat, zowel
technisch als optisch.
Inclusief recente onderhoudsfacturen en taxatierapport. De wagen is
uitgerust met Ford's "200 cu straight six" (3200cc 6 in lijn motor), gekoppeld
aan de automatische "Cruise-O-Matic" versnellingsbak maakt deze Mustang
de perfecte Amerikaanse Cruiser.

Boorddocumenten:
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

4700€



Kavel Omschrijving Openingsbod

13 2018 JAGUAR F-type

Eerste inschrijving: 26/03/2018
Chassisnummer: SAJDB5BX9JCK53676
Afgelezen kilometerstand: 11058 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 2

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 2000 cm²
Aantal cilinders: 4

Koetswerkkleur: wit
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De Jaguar F-Type (project code X152) is een 2-zit
sportwagen geproduceerd door Jaguar vanaf 2013. De wagen is de
opvolger van de XK GT en doet dienst als de spirituele opvolger van de
iconische E-Type.

Met een chassis volledig gemaakt uit aluminium, een elektrisch Thinsulate
geisoleerd vouwdak, en Jaguar's nieuwe lijn van Ingenium motoren is deze
F-Type een stijlvolle hedendaagse sportwagen. 300 pk uit een 2000cc
benzine motor zorgt voor een 0-100 km/u tijd van 5.7 seconden.

Deze F-Type R-Dynamic uitvoering bevindt zich in onberispelijke staat met
maar 11.000km op de teller.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

17700€



Kavel Omschrijving Openingsbod

14 2017 FORD Mustang Shelby Super Snake *1 of 500*

Eerste inschrijving: 22/12/2017
Chassisnummer: 1FA6P8CFXH5349983
Afgelezen kilometerstand: 540 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 5000 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: Rood
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: In januari 2017 introduceerde Shelby de 50th anniversary
edition Shelby Super Snake.
Deze wagen doet dienst als een hommage aan de 50 jaar samenwerking
tussen Shelby en Ford. De naam Shelby is zowel geliefd als berucht binnen
de autowereld, en daar doet deze Super Snake alle eer aan.

Gebaseerd op de Mustang GT, kreeg de Super Snake de volledige Shelby
behandeling.
Naast de optische aanpassingen zoals een nieuwe grille, velgen en
aerodynamische onderdelen, werden ook de remmen en ophanging volledig
vervangen.
Motorisch werd er vertrokken met de 5000cc Coyote Ford V8, welke in
standaard uitvoering een gezonde 412 pk levert. Echter is motortuning net
Shelby's exepertise.

Een supercharger of compressor werd gemonteerd en vermogen steeg tot
750 pk.
Dit alles uiteraard met een manuele versnellingsbak.
0-100km/u gebeurt in een opgegeven 3.5 seconden, de "quarter mile" in
10.9 seconden.

Videolink,
https://www.youtube.com/watch?v=BAcEm_voBDE

Met een beperkte oplage van 500 stuks is dit een zeer uitzonderlijke wagen.
Wat de wagen nog uitzonderlijker maakt is de werkelijke kilometerstand van
540 km, en het feit dat dit een Europese uitvoering is, en dus geen import.
De wagen verkeert in topstaat, klinkt en rijdt zoals het hoort!

Als finishing touch is het dashboard gesigneerd door Gary Patterson, de
president van Shelby America.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Kraftfahrzeugbrief (D): aanwezig

35000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

15 2015 LAMBORGHINI Huracan Spyder

Eerste inschrijving: 26/10/2015
Chassisnummer: ZHWER1ZF9GLA05001
Afgelezen kilometerstand: 30530 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: DCT
Cilinderinhoud: 5200 cm²
Aantal cilinders: 10

Koetswerkkleur: Aranceo Borealis
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De Lamborghini Huracán is de opvolger van Gallardo en
kwam in 2014 op de markt voor een startprijs van €262.398,-

Zoals gewend is de naam afkomstig uit het stierenvechten, Huracán is een
Spaans stierenras.
De auto heeft een typisch Lamborghini uiterlijk, met hoekige en agressieve
styling. Aan de achterkant is er niet meer een liggend 'dek' met een klein
rechtopstaand raampje, maar één groot aflopend raam of grote lamellen.

De motor is een herziene versie van de 5200cc V10 die ook in de Gallardo
te vinden was. Het blok levert nu 610 pk en een koppel van 560 Nm, en
wordt aangeduid met het type LP610-4.
Die laatste 4, staat voor het vierwielaandrijvingsysteem, welke samen met
de automatische DCT versnellingsbak in 3,4 seconden naar de 100 km/u
gaat, of indrukwekkender, in 9,9 seconden van 0-200 km/u.

De Spyder werd in 2015 te Frankfurt gepresenteerd en komt met een
stoffen klapdak dat zich in 17 seconden opent en sluit.
Dit exemplaar is in topstaat, en is mede dankzij de kleurcode "Arancio
Borealis" een Lamborghini pur sang.

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

70000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

16 1989 LAND ROVER Defender 90 softop V8

Eerste inschrijving: 26/04/1989
Chassisnummer: SALLDVAV8FA372686
Afgelezen kilometerstand: 97053 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 3500 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: Groen
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De Land Rover Defender is een vierwielaangedreven
terreinauto van het Britse merk Land Rover. Het ontwerp is gebaseerd op
de eerdere Land Rover Series 1, 2 en 3 en productie loopt vanaf 1948.

Ontwikkeld voor gebruik onder extreme omstandigheden, is de wagen
uitgerust met een centraal differentieel dat vergrendeld kan worden voor
optimale tractie in het terrein. De Defender heeft geen monocoque maar
een body-op-chassis-opbouw waardoor alle onderdelen van de wagen
makkelijk, en vaak ook met de hand, vervangen kunnen worden.
Na een productierun van 67 jaar, rolde in 2015 de laatste Defender van de
band, welke de Defender officieel z'n welverdiende plaats in de
geschiedenisboeken als klassieker zet.

Uitzonderlijk is dat dit gerestaureerd exemplaar affabriek uitgerust is met de
3500cc Rover V8, welke goed is voor 135 pk, gekoppeld aan een manuele
5-bak.
Het interieur is compleet nieuw, alsook de afneembare soft top.
Technisch zijn alle systemen in werkende staat zodanig dat deze wagen
zowel on- als off-road een prachtige en iconische verschijning is.

Boorddocumenten:
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

11700€



Kavel Omschrijving Openingsbod

17 1988 LAND ROVER Defender 90 softop V8

Eerste inschrijving: 17/10/1988
Chassisnummer: SALLDVAD8EA345710
Afgelezen kilometerstand: 96110 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 3500 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: Zwart
Interieurbekleding: leder
Extra informatie: De Land Rover Defender is een vierwielaangedreven
terreinauto van het Britse merk Land Rover. Het ontwerp is gebaseerd op
de eerdere Land Rover Series 1, 2 en 3 en productie loopt vanaf 1948.

Ontwikkeld voor gebruik onder extreme omstandigheden, is de wagen
uitgerust met een centraal differentieel dat vergrendeld kan worden voor
optimale tractie in het terrein. De Defender heeft geen monocoque maar
een body-op-chassis-opbouw waardoor alle onderdelen van de wagen
makkelijk, en vaak ook met de hand, vervangen kunnen worden.
Na een productierun van 67 jaar, rolde in 2015 de laatste Defender van de
band, welke de Defender officieel z'n welverdiende plaats in de
geschiedenisboeken als klassieker zet.

Uitzonderlijk is dat dit gerestaureerd exemplaar affabriek uitgerust is met de
3500cc Rover V8, welke goed is voor 135 pk, gekoppeld aan een manuele
5-bak.
Het interieur is compleet nieuw, alsook de afneembare soft top.
Technisch zijn alle systemen in werkende staat zodanig dat deze wagen
zowel on- als off-road een prachtige en iconische verschijning is.

Boorddocumenten:
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

11700€



Kavel Omschrijving Openingsbod

18 2008 MERCEDES-BENZ C63 AMG

Eerste inschrijving: 07/11/2008
Chassisnummer: WDD2042771F283013
Afgelezen kilometerstand: 155460 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 6200 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: zwart
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De C63 AMG is de sportieve topversie van de intern
genoemde W204 C-Klasse.

AMG maakt al sinds de jaren 90 zijn eigen versies van de C-klasse.
Voorheen heetten deze naar hun cilinderinhoud. Zo waren er de C36 AMG,
C43 AMG en C55 AMG. Vanaf de W204 generatie ging deze echter 63
AMG heten, net als bij andere Mercedessen.

De W204 C63 AMG is voorzien van een 6200cc V8-motor, die 457 pk levert
en 600 nm koppel. De wagen is standaard voorzien van de AMG Speedshift
7G-TRONIC. Schakelen kan daardoor met zowel de versnellingspook als de
schakelpeddels aan het stuurwiel. De sprint van 0–100 km/u gaat in 4,6
seconden, naar een begrensde topsnelheid van 250 km/u.
Zonder begrenzer tikt de C63 315 km/u aan.

Dit is volgens velen de allerlaatste échte AMG, mede door de grote
atmosferische V8.
Voor dat laatste stond AMG bekend. Ze zijn pas overgestapt naar
turbomotoren en downsizing wanneer het niet anders kon, hoofdzakelijk
omwille van emissies.

Een ander aspect dat de wagen als "future classic" kan onderbrengen is de
styling.
Het is de laatste subtiele AMG. Althans, voor zover dat uiterlijk gaat. De
carrosserie is sportiever dan de standaard C-klasse, maar helemaal niet zo
uitgesproken als z'n opvolgers of de hedendaagse generatie AMG's.
Ongetwijfeld een van de laatste wolf in schapenvacht auto's.

Deze estate bevindt zich in topstaat en is uitgevoerd als lichte vracht met
alle nodige attesten.
Onderhoudsgeschiedenis aanwezig en staat op papier als Euronorm-4.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

Keuringsattest: aanwezig

10000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

19 2016 MERCEDES-BENZ GLA

Eerste inschrijving: 03/06/2016
Chassisnummer: WDC1569421J277487
Afgelezen kilometerstand: 30624 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 2

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 1600 cm²
Aantal cilinders: 4

Koetswerkkleur: Zwart
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De GLA-klasse is een automodel van de Duitse
autofabrikant Mercedes-Benz.
De 'G' van GLA staat voor het SUV-platform, de A verwijst naar zijn kleine
broer, de A-klasse. Later werd de L toegevoegd.
De GLA-klasse is het kleinste SUV-model in het gamma van Mercedes-
Benz en is sinds 2013 op de markt.

Dit model is in nieuwstaat en voorzien met de 1600cc 4-cilinder
benzinemotor, welke ongeveer een 125pk levert. Dit maakt deze GLA de
ideale "urban SUV".
Dankzij de lage emissies tevens zeer belastingvriendelijk.
Euronorm 6b

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

Keuringsattest: aanwezig

5700€



Kavel Omschrijving Openingsbod

20 2017 MINI Cooper S cabrio

Eerste inschrijving: 03/01/2017
Chassisnummer: WMWWG710803C56849
Afgelezen kilometerstand: 19277 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 2000 cm²
Aantal cilinders: 4

Koetswerkkleur: grijs
Interieurbekleding: Stof
Extra informatie: MINI is een Engelse autofabrikant, welke rond het jaar
2000 onderdeel geworden is van het Duitse BMW. Het merk produceert
sinds april 2001 compacte auto's met een zeer herkenbare retro-styling naar
de originele Mini van de jaren '50.

De eerste generatie werd getekend door Frank Stephenson. Het was
duidelijk dat de nieuwe MINI een hommage moest worden naar z'n
klassieke voorganger. De naam werd in hoofdletters geschreven om het
verschil met de classic Mini duidelijk te maken.

Vanaf 2013 zitten we reeds aan de 3de generatie MINI, intern genoemd F57
voor de cabrio.
De MINI bleef "groeien" en comfort werd steeds verbeterd. Deze laatste
generatie deelt het platform met de 2-reeks BMW en zowel bagageruimte
als veiligheid zijn erop vooruitgegaan.

Sportiviteit heeft altijd in het Mini DNA gezeten, zo boekte de originele Mini
meerdere rally successen. Dat DNA heeft BMW verder gezet onder de "S"
modellen.

Deze Cooper S heeft een 4-cilinder 2000cc turbo benzinemotor welke net
geen 200 pk levert.
Gecombineerd met een automatische versnellingsbak gaat 0-100km/u in
7.3 seconden.
De MINI is in algemeen zeer mooie en verzorgde staat, mede bewezen
door de lage kilometerstand. Daarbovenop maken een elektrisch vouwdak
en geïntegreerde navigatie dit een stijlvolle en snelle cabrio.
Euro 6b.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

8000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

21 1991 PORSCHE 964 Carrera 2 cabrio

Eerste inschrijving: 10/01/1991
Chassisnummer: WP0ZZZ96ZMS451733
Afgelezen kilometerstand: 122191 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 3600 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: Donkerbruin
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De Porsche 964 is de interne naam voor Porsche 911
modellen geproduceerd tussen 1989 en 1994. Getekend door Benjamin
Dimson, is de meest opvallende designkenmerk t.o.v. de voorganger de
geïntegreerde bumpers. Porsche claimde dat de 964 voor 80% uit nieuwe
onderdelen bestond.

De 964 was overigens de eerste Porsche beschikbaar met een 4-wiel
aandrijvingsysteem.
Initieel waren de eerste 964's gelanceerd als "Carrera 4" modellen. Wat
betekende dat ze allemaal 4 wielaandrijving hadden. Pas in 1990 werd de
Carrera 2 beschikbaar, welke snel de meest gewilde werd.

Daarnaast werd op motorisch vlak de nieuwe 3600cc boxer 6 cilinder motor
gebruikt, met een vermogen van 247 pk. Nog steeds luchtgekoeld. 0-100
km/u gebeurt in 5.5 seconden met een topsnelheid van 261 km/u.
Stuurbekrachtiging en ABS waren voor het eerst standaard.
De elektrisch bestuurbare spoiler kwam automatisch omhoog bij 80 km/u,
en kan manueel aangestuurd worden.

Deze 964 Carrera 2 cabrio werd duidelijk geliefd en komt met volledige
onderhoudsgeschiedenis, alsook een recent taxatierapport waar alle punten
van de wagen besproken worden. Daarnaast is de WTL look perfect
nagemaakt in stalen uitbouw en de remmen ge-upgrade naar turbo
remmen.

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

13300€



Kavel Omschrijving Openingsbod

22 2014 PORSCHE 991 Carrera 4

Eerste inschrijving: 09/05/2014
Chassisnummer: WP0ZZZ99ZES101785
Afgelezen kilometerstand: 119040 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 3400 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: zwart
Interieurbekleding: 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.

De nieuw ontwikkelde 3400cc 6-cilinder direct ingespoten boxer motor is
goed voor 350 pk.
Deze Carrera 4 is uitgerust met de 7-traps PDK versnellingsbak (Porsche
Doppelkupplung).
Welke bekend staat om het nagenoeg "instant" instant schakelen en
algemene degelijkheid.
Samen met het Porsche 4-wiel aandrijvingsysteem zorgt dit voor een wagen
die vertrouwen en sportiviteit combineert in elke situatie.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

21700€



Kavel Omschrijving Openingsbod

23 2018 RANGE ROVER Vogue TDV6

Eerste inschrijving: 18/07/2018
Chassisnummer: SALGA2BK8JA509862
Afgelezen kilometerstand: 24120 km
Brandstof: Diesel
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 3000 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: Santorini Black
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 afwerkinggraad 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

28300€


