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ALFA ROMEO
SPIDER 3.0 12V 
BLUE STYLE



Engine: 0003499   Vehicle:   06063274 Prod. date: 23/2/2000.

Chassisnummer:  ZAR91600006064616

Kenteken: 02-HG-DG

Kilometerstand motor: 1.857 km (06-2018)

Kilometerstand teller (NAP): 133.345 km

Kleur:                   Blue Victoria 401



OPTIES & UPGRADES:
�� Volledige motorrevisie minder dan 2000 kilometer geleden.

�� Blue Style uitvoering: donkerblauw dashboard, deurpanelen, tapijt en donkerblauw cabrio dak.

�� Automatisch, elektrisch/ hydraulische bediend cabrio dak.

�� Squadra Chip.

�� Automatische airco (climate control).

�� Gerenoveerd wit Momo lederen interieur. 

extra optie: kaartenbakken onder in de deurpanelen met leder bekleed.

�� Windscherm.

�� Nieuwe Eibach verlagingsveren.

�� 18” Team Dynamics velgen.

�� Remconversie voor én achter!

�� Nieuwe LED koplampen.

�� Fabrieksalarm.

�� VDO oliedruk meter in dashboard ingebouwd i.p.v. het klokje.

�� Nieuw uitlaat eindstuk 2x dubbel rond 70mm RVS.

MOTOR

Electra
�� Bosch Motronic M3.7.1 injection + Squadra chip. Storingsvrij.

�� Draadboom voorzien van nieuwe ommanteling waar nodig.

�� Rubber hoezen en de stekkers van de motor draadboom vervangen.

�� Nieuwe massakabel van motor/versnellingsbak naar de carrosserie.

�� Nieuwe accu 70Ah 720A. Magneti Marelli

Cilinderkoppen
�� Alle pakkingen, afdichtingen en keerringen vervangen. Victor Reinz.

�� Revisie beide koppen.

�� Gevlakt.

�� Nieuwe nokkenassen. 1x origineel Alfa en 1x CAT Cams volgens originele specs.

�� Nieuwe klepbekers. Origineel Alfa.

�� Nokkenas boringen geoptimaliseerd.

�� Klepseals vervangen.

�� In en uitlaatpoorten geflowd.

�� Klepzetels geslepen.

�� Kleppen geslepen en ingeschuurd.

�� Kleppen gesteld.



�� Timing nokkenassen uitgeklokt.

�� Nieuwe bougies NGK B7ES. NGK.

�� Brandstof galerij gestraald (met soda). 

�� Injectoren bij BOSCH service laten testen, reinigen en voorzien van nieuwe filters.

�� Kleppendeksels gestraald (met soda), voorzien van zink primer en antraciet hittebestendige lak.

�� Achterste klepdeksel voorzien van 3 nieuwe originele rubbers t.b.v. montage van het 

inlaatspruitstuk. Origineel Alfa.

�� Nieuwe olievuldop. Origineel Alfa.

�� Alle boutjes, moeren, beugels, etc. opnieuw geel verzinkt.

Inlaat
�� Inlaatspruitstuk inwendig geoptimaliseerd.

�� Aansluitingen inlaatspruitstuk op de inlaat buizen inwendig vergroot. (+4,5mm)

�� Nieuwe inlaatrubbers met opnieuw geelverzinkte klemmen. Origineel Alfa.

�� Inlaatbuizen gestraald met soda en in de wax gezet.

�� Inlaat galerijen gematcht met de inlaat poorten van de cilinderkoppen.

�� Inlaatspruitstuk gestraald (met soda), voorzien van zink primer en antraciet hittebestendige lak.

�� Nieuwe luchtinlaat slang. Aftermarket, niet meer origineel verkrijgbaar.

�� Nieuwe inlaat lucht temperatuur zender. Origineel Alfa.

�� Nieuw K&N inzet filter.

�� Nieuwe aanzuig snorkel (achter linker koplamp unit). Origineel Alfa.

�� Nieuwe lucht hoeveelheidsmeter (LHM/ Debietmeter) Origineel Alfa.

Uitlaat
�� Alle pakkingen, bouten, ringen, koper moeren, klemmen en rubbers vervangen.

�� EGR buis voorzien van nieuwe hitte bescherming.

�� EGR afgedopt (minder vervuilde inlaat lucht).

�� Alle inwendige lassen weg gefreesd van de uitlaatspruitstukken (+3mm),  

de voorpijpen en de katalysator.

�� Katalysator vervangen. Origineel Alfa, gebruikt.

�� Nieuwe lambda sonde. NGK. 

�� Uitlaatspruitstukken voorzien van heat wrap.

�� Voorpijpen voorzien van heat wrap.

�� Nieuwe middendemper. Aftermarket.

�� Nieuwe einddemper, 2x dubbel 70mm rond RVS. FOX Exhaust Systems.



Onderblok
�� Alle bouten, moeren, beugels, buizen en steunen geel verzinkt.

�� Alle keerringen en pakkingen vervangen. Victor Reinz.

�� Onderblok gereinigd met alle pluggen gedemonteerd van olie en koelsysteem.

�� Lijnboring geoptimaliseerd.

�� Krukas gereinigd met gedemonteerde oliekanaal blindpluggen.

�� Krukas opgemeten en gepolijst.

�� Nieuwe krukas blindpluggen gemonteerd.

�� Nieuwe hoofdlagers. Glyco.

�� Nieuwe drijfstanglagers Glyco.

�� Nieuwe axiaallagers. Glyco.

�� Nieuwe olie pijlstok. Origineel Alfa.

�� Nieuwe zuigers, zuiger pennen, zuigerveren en cilinderbussen set. Origineel Alfa.

�� VDO oliedruk zender gemonteerd op oliefiter huis. (originele plek bij 3.2 24v motoren)

�� 2x nieuwe pingel sensor. BOSCH.

�� Nieuwe fase sensor. BOSCH.

�� Nieuwe BDP sensor. BOSCH.

�� Nieuwe oliedruk sensor (lamp). BOSCH.

�� Nieuwe waterpomp met stalen schoeppen. Magneti Marelli.

�� Nieuwe multirib riemen. Dayco. (3x)

�� Nieuwe spanrol multirib riem airco.

�� Nieuwe distributieriem spanner. Origineel Alfa.

�� Nieuwe distributieriem. Dayco.

�� Nieuwe distributie kappen. Origineel Alfa.

�� Oliekoeler en leidingen vervangen. Origineel Alfa.

�� Nieuwe 10W60 olie. (na 1000KM inrijden) Eni/ Agip. 

�� Nieuw oliefilter. Origineel Alfa.

Appendages
�� Gereviseerde startmotor. Bosch.

�� Gereviseerde Dynamo. Bosch.

�� Gebruikte Aircopomp. Origineel Alfa.



VERSNELLINGSBAK
�� Schakelmechanisme op de bak afgesteld.

�� Nieuwe steek as keerringen. Origineel Alfa.

�� Nieuwe koppeling set incl. drukgroeplager. Origineel Alfa/ Valeo.

�� Nieuwe glijbus met priceas keerring. Origineel Alfa.

�� Nieuwe versnellingsbak olie. Premium synthetische transmissieolie SAE 75W85 GL5.

�� Nieuwe hulp koppelingcilinder monteren. Magneti Marelli.

ONDERSTEL EN WIELEN
�� Nieuwe draagarmen voor. TRW.

�� Nieuwe stabilisatorstang eind stangen en rubbers.

�� Subframe gereinigd en in blanke tectyl gespoten.

�� Nieuwe verlagingsveren set. Eibach.

�� Nieuwe 15mm wheel spacers en nieuwe wielbouten voor. Athena.

�� Nieuwe 20mm wheel spacers en nieuwe wielbouten achter. Athena.

�� Bovenste fuseekogels achter aangepast t.b.v. mogelijkheid verstelbaar camber.

�� 4-punts uitlijnen en camber stellen (achter). Uitlijn rapport aanwezig.

�� 18” velgen set 8J, steek: 5x98 met goede banden (225/40/R18) gemonteerd. Team Dynamics.

REMMEN (UPGRADE)
Voorremmen

�� Remtangen afkomstig van Alfa 159 1750TBI gereviseerd en blauw gespoten met 

hittebestendige lak. BREMBO.

�� Remtang stikkers “SPIDER” aanbrengen. Custom made to order.

��  Nieuwe remblokken set. Origineel Alfa.

�� Nieuwe remblok montage set. Origineel Alfa.

�� Nieuwe remschijven 330mmx28mm. Origineel Lancia.

�� Staal omvlochten remslangen set. Goodridge.

Achterremmen
�� Nieuwe remtangen. Origineel Alfa.

�� Remtangen blauw gespoten met hittebestendige lak.

�� Nieuwe remschijven 276mm. Magneti Marelli.

�� Nieuwe remblokken set. Origineel Alfa.

�� Custom made adapter set t.b.v. montage remtangen met grotere remschijven. 

�� Nieuwe remvloeistof DOT4.



AIRCO: Harrison Climate Control. Storingsvrij.
�� Aircopomp gebruikt. Origineel Alfa.

�� Alle aircoleiding afdichtringen in motorruimte vervangen. Origineel Alfa.

�� Droger filter airco vervangen. Nissens.

�� Buitenlucht temperatuur sensor vervangen. Origineel Alfa (156).

�� Binnenlucht temperatuur zender gereinigd.

��  Lek test aircosysteem uitvoeren en vullen met koudemiddel, olie en kleurstof.

CABRIO DAK: Electric Hood Control DURA. Storingsvrij.
�� 2 zuigers van de kap vervangen i.v.m. lekkage keerringen. Origineel Alfa.

�� Tandwiel van de slotmotor van de tonneau cover vervangen door een versterkt exemplaar.

�� Hydraulische vloeistof ververst met Synthetische SHVI olie.

�� Reinigen cabrio dak.

�� Impregneren cabrio dak.

�� Polijsten achterraam.

AIRBAG: MY97 (with pretentioners). Storingsvrij.

EXTERIEUR
�� Opnieuw spuiten voorbumper en motorkap om van de steenslag schade af te komen.  

Hierbij zijn alle losse delen van de bumper eerst gedemonteerd.

�� Poetsbeurt bij professioneel poetsbedrijf.

�� Nieuwe “luxe” kentekenplaten met opliggende letters/cijfers voor en achter gemonteerd.

VERLICHTING
�� Alle gloeilampen vervangen van de achterlicht unit, instapverlichting in de deurpanelen en  

3e remlicht unit.

�� Nieuwe zij knipperlicht units met wit glas gemonteerd. Origineel Alfa. 

�� Stadslicht lampen in voorbumper vervangen voor LED lampen.

�� Kentekenverlichting lampen in achterbumper vervangen voor LED lampen.

�� Koplamp units gedemonteerd en reflectoren ontdaan van chroom laag.  

In de zink primer en zijdemat zwarte lak gespoten.

�� Koplampen vervangen voor LED lampen. Phillips Luxeon Z ES.



INTERIEUR
�� Oliedruk meter retrofit gemonteerd in plaats van de klok.

�� Nieuw afsluit rubber van de portier links op de carrosserie geplaatst. Origineel Alfa.

�� Stoelen gedemonteerd, gereinigd, met leer primer gespoten en in kleur gespoten met leer 

verf. Hierbij zijn alle kunststof delen gedemonteerd geweest.

�� Deurpanelen gedemonteerd. Lederen delen gedemonteerd, gereinigd, met leer primer 

gespoten en in kleur gespoten met leer verf.

�� Nieuwe mattenset met Alfa logo geplaatst.

�� Windscherm gemonteerd. 

STEREO
�� Radio/ CD frontlader Pioneer Mosfet 50Wx4. (maar die gebruik je toch nooit met dit 

motorgeluid). 

�� Nieuwe tweeter in linker voordeur gemonteerd. Origineel Alfa.

�� Nieuwe elektrische antenne gemonteerd. 

�� Speakerrooster linker deurpaneel vervangen. Origineel Alfa.



Datum Tellerstand

16-05-2018 133.314 km
20-04-2017 132.331 km
02-06-2016 131.424 km
26-05-2016 131.420 km
04-07-2013 127.139 km
27-06-2012 118.620 km
14-07-2011 103.807 km
06-07-2011 103.476 km
20-07-2010 90.652 km
22-02-2010 90.453 km

Datum Tellerstand

04-03-2009 82.854 km
04-02-2008 76.848 km
06-03-2007 70.184 km
16-09-2006 69.998 km
29-08-2006 69.981 km
13-03-2006 68.332 km
04-03-2005 64.886 km
15-03-2004 58.052 km
01-05-2003 47.248 km
02-09-2002 35.408 km

Datum Tellerstand

26-04-2002 30.330 km

Toelichting

De RDW registreert vanaf 1 januari 2014 tellerstanden van personenautoʼs en lichte bedrijfswagens en houdt toezicht op 
de betrouwbaarheid van deze metingen. De RDW heeft de metingen van vóór 1 januari 2014 overgenomen uit de 
registratie van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). U kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op dit rapport voor 
zover deze betrekking hebben op metingen van vóór 1 januari 2014.

* GEEN OORDEEL
De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit 
voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander 
kenteken heeft gekregen.

Stand nu 133.314 km

Kenteken Merk/Model/Uitvoering

02-HG-DG
ALFA ROMEO ( ALFA ROMEO 
SPIDER ); 3.0 V6

Huidige tellerstand

GEEN OORDEEL *1e afgiftedatum 
kentekenbewijs
in Nederland Bouwjaar

28-06-2001 2000

Tellerrapport
Rapportdatum: 08-06-2018

S Schorsch
Goudsbloemstraat 3
3812WT  Amersfoort

Telefoon 0900 0739 (€ 0,10 per minuut)

(3 E 1675b)
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Motor

Aantal cilinders 6

Cilinderinhoud 2.959 cm3

Vermogen 141 kW

Milieu

CO2 uitstoot gecombineerd Niet geregistreerd

Algemeen

Carrosserie Cabriolet

Aantal zitplaatsen 2

Kleur Blauw

Massa en laadvermogen

Massa leeg voertuig 1.395 kg

Toegestane maximum massa 1.680 kg

Massa rijklaar 1.495 kg

Maximum te trekken massa

Ongeremd 500 kg

Geremd 1.000 kg

Middenas geremd 1.000 kg

Eigenschappen van het voertuig

Voertuigstatus
Omschrijving status Periode
Kenteken geschorst 30-10-2017 t/m 03-04-2018
Kenteken geschorst 02-12-2016 t/m 10-03-2017
Kenteken geschorst 29-02-2016 t/m 26-05-2016
Kenteken geschorst 13-03-2015 t/m 29-02-2016
Kenteken geschorst 22-11-2013 t/m 22-11-2014

Kentekenhouders
Kentekenhouders Periode

Natuurlijk persoon 12-08-2016 t/m heden

Erkend Bedrijf 26-05-2016 t/m 12-08-2016

Natuurlijk persoon 02-09-2013 t/m 26-05-2016

Natuurlijk persoon 02-10-2012 t/m 02-09-2013

Natuurlijk persoon 07-07-2011 t/m 02-10-2012

Natuurlijk persoon 20-07-2010 t/m 07-07-2011

Erkend Bedrijf 22-02-2010 t/m 20-07-2010

Erkend Bedrijf 10-11-2009 t/m 22-02-2010

Erkend Bedrijf 09-11-2009 t/m 10-11-2009

Tellerrapport
Rapportdatum: 08-06-2018

Kenteken

02-HG-DG

Telefoon 0900 0739 (€ 0,10 per minuut)

(3 E 1675b)
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