
FFraude met de kilometerteller is vanaf 2014 strafbaar en dan hopelijk passé. Geknoei met 

kilometertellers kost consumenten jaarlijks  namelijk maar liefst 150 miljoen euro. Voor 

verzekeringsmaatschappijen en de overheid liggen de kosten naar schatting nog hoger. Uit 

onderzoek bleek dat bij 5 procent van de Nederlandse auto’s de teller is teruggedraaid. In 

Duitsland heeft naar schatting zelfs zo’n 30 procent van de auto’s een teruggedraaide teller. 

Oppassen met import dus! Verkopers vragen meer geld voor een ‘geprepareerde’ auto, 

omdat deze met een lagere kilometerstand minder gebruikt lijkt. De klant heeft behoefte 

aan betrouwbare informatie en een eerlijke auto. De stichting Nationale Auto Pas (NAP) 

verzamelt daarom sinds 1991 via autobedrijven de kilometerstanden van miljoenen auto’s. 

Vanaf 1 januari 2014 wordt de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) o.a. samen met het 

Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor de opsporing van fraude. Alle nieuwe en geïm-

porteerde auto’s worden via de importeur of via de RDW automatisch bij NAP geregistreerd. 

Bij onderhoud, reparatie, APK, in- en verkoop, schadeherstel en taxatie voert een bij BOVAG 

aangesloten autobedrijf de actuele kilometerstand in, waarmee NAP per auto een overzich-

telijke kilometerhistorie opbouwt. Hierdoor kan men in een oogopslag zien of de opbouw 

van de kilometerstanden logisch is. De nieuwe wetgeving die kilometerteller-fraude moet 

tegengaan is perfect en de Nationale Auto Pas is geen overbodige luxe. Autobedrijf Theo 

Klaassen levert al jaren alle auto’s af met de Nationale Auto Pas (NAP)-Kilometercertificaat 

en BOVAG Garantie. Wij passen dus voor de klant nog eens extra op de teller! 

Eindejaars Autoshow 
Van 15 tot en met 31 december is er weer een Eindejaars Autoshow bij Autobedrijf Theo 

Klaassen. Wij zijn ook op zondag 15 december a.s. (tegelijk met de Kerst-koopzondag 

van winkelcentrum Malden) voor onze speciale Eindejaars Autoshow geopend.

U kunt genieten van diverse lekkere winterse versnaperingen. Dus kom voor een auto-

oriëntatie naar Autobedrijf Theo Klaassen: volop sedans, compact-cars, stationwagons, 

suv’s en mpv’s. Alvast een gezond en gelukkig 2014!

Pas op de teller

Een selectie mooie jonge auto’s in alle segmenten 
van gerenommeerde merken bij Autobedrijf Theo 
Klaassen BV. Allemaal met BOVAG garantie en 
Nationale Autopas.

Mini 1.6i-16V Cooper, 10-2004, 60.000km

• Presentatie

Al ruim 52 jaar!

Jacques Klaassen

• De Showroom

Bezoek ook onze website: www.theoklaassen.nl

Volkswagen Golf Plus 1.9 TDI DSG-6 Automaat, 
12-2007, 91.000km

Kia Sportage 2.0i-16V X-cutive, LPi-G3, 11-2008, 
74.000km

BMW 523i Executive Automaat, 7-2007, 
102.000km

Mercedes E200 Estate Avantgarde 
Automaat, 6-2012, 32.000km


