
1.  WEGTEST

Vóór de start van het voertuignazicht moet een wegtest (testrit van minstens  
5 km) plaatsvinden om eventuele mechanische fouten op te sporen.

CONTROLEREN VÓÓR DE WEGTEST

1.1 controleer de volledige servicehistoriek op de wagen binnen het Volvo-netwerk 

1.2 controleer de Car-Pass 

1.3
controleer of het contact, de afstandsbediening, keyless drive  
(voor SPA- en CMA-wagens) en het stuurslot functioneren

CONTROLEREN BIJ HET STARTEN VAN DE MOTOR

1.4 de startmotor functioneert

1.5 de motor start normaal

1.6 het stationair toerental is normaal 

1.7 de slag van het rempedaal is normaal 

1.8 het instrumentenpaneel licht op bij het starten

CONTROLEREN BIJ HET WEGRIJDEN

1.9 de parkeerrem werkt zoals het hoort (automatische bekrachtiging en vrijgave)

1.10 controleer de koppeling op trekken/slippen, trillen of geluiden

1.11 het optrekken verloopt normaal, zonder motor- of andere afwijkende geluiden

1.12 de versnellingsbak functioneert normaal (alle versnellingen kiezen)

1.13 controleer de stuurinrichting op speling, abnormale stijfheid of geluiden

1.14 er zijn geen trillingen of abnormale geluiden merkbaar vanuit de aandrijflijn

CONTROLEREN TIJDENS HET RIJDEN

1.15 de wagen trekt niet naar één kant en voelt stabiel aan

1.16 het stuurwiel is correct uitgelijnd en keert na draaien terug naar de rechte positie 

1.17 er is geen sprake van onbalans van de wielen

1.18
er worden geen abnormale geluiden van de carrosserie, ruiten, interieur of 
ophanging waargenomen

1.19 er is geen abnormaal windgeluid waarneembaar

1.20 de start-stopfunctie functioneert zoals het hoort

1.21 controleer of de wagen bij het remmen niet naar één kant trekt

1.22 de rempedaalkracht is normaal en er is geen trilling merkbaar

CONTROLEREN VAN DE ACTIEVE VEILIGHEIDSSYSTEMEN

1.23 Adaptive Cruise Control

1.24 Blind Spot Information System

1.25 Lane Departure Warning 

1.26 Cross Traffic Alert

1.27 Pilot Assist

1.28 head-up display

1.29 Park Assist Pilot

1.30 360°-camera

1.31 achteruitrijcamera

CONTROLEREN NA DE WEGTEST

1.32 de parkeersensoren werken zoals het hoort (indien van toepassing)

extra controles bij automatische versnellingsbakken

1.33 de startmotor werkt alleen in standen 'P' en 'N', achteruitrijlicht brandt in stand 'R'

1.34
de schakelpunten/overgang functioneren vlot, omhoog- en terugschakelen 
verloopt probleemloos (controleren op alle schakelpunten)

1.35 de parkeerstop in stand P werkt en de bediening blijft in de juiste positie 

1.36
de versnellingsbak schakelt terug en de motor remt af als de versnellingspook 
van een hogere naar een lagere versnelling wordt geschakeld

extra controle bij hybridewagens

1.37 alle rijmodi functioneren (Pure, Power, Eco ...)

2.  VISUELE CONTROLES

Raadpleeg de optische standaarden van Volvo Selekt naargelang de leeftijd 
en kilometerstand van het voertuig, controleer de wagen op onderstaande 
punten en herstel/vervang onderdelen conform deze optische standaarden.

2.1 de voor-, zij- en achterruiten

2.2 de koplampen en mistlampen vooraan, de lampen achteraan 

2.3 de staat van het lakwerk (controle op krassen, slijtage, schilfers, hars, teer ...)

2.4 de staat van de carrosserie (controle op deuken)

2.5 de fitting/uitlijning van carrosseriepanelen, sierlijsten en bumpers

2.6 de velgen

2.7 de plaathouders

2.8 slijtage aan het interieur (controle op beschadigingen, brandvlekken, krassen, gaten ...)

2.9 de zetelbekleding, de vloer- en andere matten

2.10 het dashboard, de deur- en dakbekleding

2.11 het stuurwiel, de versnellingspook en de middenconsole

2.12 verwijder niet-originele Volvo-accessoires

3. FUNCTIECONTROLES

CONTROLEER DE GOEDE WERKING EN STAAT VAN

3.1 alle veiligheidsgordels (inclusief rolmechanisme/gordelspanners)
3.2 de interieurverlichting
3.3 de claxon
3.4 alle schakelaars (inclusief die voor de verwarming)
3.5 de schakelaars voor het openen van de bagageruimte en de tankvulklep

3.6
de elektrische ruitbediening (automatisch op en neer gaan en de 
veiligheidsstop werken correct)

3.7 de afstelling van de stuurkolom
3.8 de binnen- en buitenspiegels (inclusief automatisch inklappen indien van toepassing)
3.9 alle zetelbedieningen (inclusief de geheugenfunctie)
3.10 de verwarmings-, ventilatie- en/of massagefunctie in de zetels (indien van toepassing)
3.11 het verwarmbaar stuurwiel (indien van toepassing)
3.12 de 12V-lader en de USB-aansluiting
3.13 de voor-, achter- en koplampsproeiers
3.14 de ruitenwissers en wisserbladen vooraan en achteraan 
3.15 het zonnedak/panoramisch dak/schuifdak (inclusief zonnescherm)
3.16 alle lampen (inclusief de uitlijning van de koplampen)
3.17 alle controle- en waarschuwingslampjes lichten op en gaan weer uit bij het starten
3.18 het inklapbaar dak (inclusief de windblokker) (C70)
3.19 alle opbergvakken en luiken
3.20 de bekerhouders en asbakken
3.21 het Rear Seat Entertainment (indien van toepassing)

3.22
de eventueel aanwezige koffermat of -bak, bagagenetten, ladingorganizers en veiligheids- 
of scheidingsrekken (inclusief de rolhoes voor de bagageruimte in V-modellen)

3.23 het ontgrendelingsmechanisme van de achterbank 
3.24 het neerklappen van de hoofdsteunen achteraan
3.25 de bediening van de 3e stoelenrij (XC90, indien van toepassing)
3.26 het bevestigingssysteem voor ladingen (indien van toepassing)
3.27 de krik of bandenpomp
3.28 de alarmfunctie 
3.29 het ont- en vergrendelen (algemene werking)
3.30 de vergrendeling van binnenuit (inclusief kinderslot)
3.31 de vergrendeling van buitenuit met alle sleutels
3.32 keyless entry (indien van toepassing)
3.33 het openen van de kofferklep op afstand
3.34 de sleutel voor het handschoenkastje (indien van toepassing)

CONTROLEER IN DE MIDDENCONSOLE DE GOEDE WERKING VAN
3.35 het audiosysteem en de mediatoepassingen

3.35a • de radio (FM en DAB)
3.35b • de cd-speler
3.35c • de luidsprekers
3.35d • het infotainmentsysteem 
3.35e • de aansluiting voor telefoon (verwijder eventuele oude connecties)
3.35f • de bluetoothverbinding
3.35g • de integratie voor smartphone
3.36 de navigatie (inclusief de bedieningsschakelaars op het stuurwiel)
3.37 alle klimaatregelingsfuncties 

extra controle bij hybridewagens
3.38 controleer of de laadkabel aanwezig is, in goede staat is en correct functioneert

CHECKLIST VOLVO SELEKT 
EEN GRONDIGE CONTROLE OP +150 PUNTEN

ONZE VOLVO SELEKT-ENGAGEMENTEN

• De kilometerstand van een Volvo Selekt bedraagt 
maximaal 150.000 km.

• De eerste inschrijving van een Volvo Selekt dateert van 
maximaal 60 maanden geleden.

• Elke Volvo Selekt heeft een volledige 
onderhoudshistoriek volgens het officiële Volvo-
onderhoudsschema.

• Wanneer een onderhoud nodig is binnen de 
6 maanden of 7.500 km, wordt dit onderhoud gratis 
uitgevoerd vóór de aflevering (of in overleg met  
de klant op een later moment).



4. CONTROLES ONDER DE MOTORKAP
4.1 voer een visuele inspectie uit op lekken in het motorcompartiment

4.2
controleer de goede werking van de vergrendeling, de scharnieren en de 
gasveren of steun aan de motorkap

4.3 controleer peil en kwaliteit van de stuurbekrachtigingsvloeistof
4.4 controleer peil en sterkte van de ruitensproeiervloeistof
4.5 controleer het peil van de motorolie
4.6 controleer het koelsysteem (inclusief leidingen, peil en kwaliteit van de koelvloeistof)
4.7 meet het vriespunt van de koelvloeistof
4.8 controleer peil en kwaliteit van de remvloeistof

4.9
controleer de staat van de batterij (de accupolen, kabels en connectoren zijn 
vrij van corrosie of schade)

5. CONTROLES OP DE BRUG
5.1 controleer op lekkage van transmissieolie (en vul desgevallend bij)
5.2 voer een visuele inspectie uit op olie-, water- en brandstoflekken
5.3 controleer de onderzijde van de wagen op schade

5.4
controleer de banden op staat, ongelijkmatige slijtage en correcte 
bandendruk (incl. reservewiel indien aanwezig)

5.5

controleer de profieldiepte van de banden en vervang de banden indien de 
profieldiepte minder dan het wettelijke minimum van 2 mm bedraagt  
(incl. reservewiel indien aanwezig)

5.6
controleer of de juiste bandenmaat en -specificatie gemonteerd is, volgens 
het COC (en vul hieronder in)

merk bandenmaat profieldiepte

vooraan bestuurderskant mm

achteraan bestuurderskant mm

vooraan passagierskant mm

achteraan passagierskant mm

5.7 draai de wielbouten los en draai ze terug aan tot het voorgeschreven draaikoppel
5.8 test het mechanisme om het reservewiel omlaag te draaien (bij XC90 vóór MY16) 
5.9 controleer de staat en slijtage van de remschijven en -blokken 
5.10 controleer de staat, veiligheid en routering van de remleidingen en -slangen
5.11 controleer de veiligheid en routering van lucht-, water- en brandstofleidingen 
5.12 controleer de staat en veiligheid van de uitlaat, het hitteschild en de katalysator

5.13
controleer de staat en correcte montage van de stuurinrichting,  
de wielophanging en de voorwiellagers

5.14
controleer de afdichting van de motor en de achterwielophanging  
(geen druppelvorming, slechts geringe condensvorming toegestaan)

5.15 controleer de staat en werking van de luchtvering
5.16 controleer de staat van de ophangbeugels van de aandrijfas

extra controle bij hybridewagens

5.17
controleer het correct laden van de batterij (maar laad maximaal 25% vóór de 
wagen in de showroom getoond wordt) 

6. SOFTWARE-UPDATES

6.1
log in op VIDA, voer eventuele symptoomcodes in die tijdens de wegtest 
werden vastgesteld, lees de foutcodes uit en los ze op volgens instructies

6.2 upgrade de CAN-software in het kader van Volvo Selekt
6.3 update alle aanwezige apps en verwijder persoonlijke gegevens
6.4 upgrade de navigatiekaarten
6.5 werk GraceNote bij
6.6 update de spraakfunctie
6.7 voer een fabrieksreset uit en reset persoonlijke instellingen 

7. REINIGING VAN
7.1 het motorblok en het motorcompartiment
7.2 het koetswerk 
7.3 de deurstijl (B-stijl)
7.4 de carrosserie onderaan en de wielkasten 
7.5 de velgen (grondig reinigen)
7.6 de binnen- en buitenspiegels

7.7
de deur- en interieurbekleding (textielen bekleding met shampoo en lederen 
bekleding met lederreiniger indien nodig)

7.8
de opbergvakken in de middenconsole en uitklapbare armsteun met 
bekerhouders achteraan

7.9 de binnenzijde van de ruiten
7.10 de pedaalrubbers (vervangen indien nodig)
7.11 het stuur, de versnellingspook en de handrem 
7.12 de asbakken 
7.13 de bagageruimte (schadevrij, mag lichte gebruikssporen vertonen)
7.14 de chromen onderdelen 
7.15 verwijder alle niet-verplichte stickers (binnen en buiten)
7.16 polijst het koetswerk
7.17 ontgeur de wagen (geurbehandeling)

8.  VOORBEREIDING VÓÓR LEVERING

Voer het volgende onderhoud gratis uit vóór de aflevering, wanneer dit nodig is 
binnen de 6 maanden of 7.500 km. Of maak een afspraak met de klant om terug 
te komen voor een gratis onderhoud op een voor hem/haar geschikt moment.

8.1
controleer of alle voertuigdocumenten (inclusief handleiding in de juiste taal, 
serviceboekje ...) in de auto liggen

8.2
controleer of de wettelijke verplichte veiligheidsitems aanwezig zijn (EHBO-
kit, geldige brandblusser, gevarendriehoek, sleepoog en veiligheidshesje) 

8.3 controleer de vervaldatum van de EHBO-kit (minstens 1 jaar tot vervaldag) 

8.4
controleer of de krik of bandenherstelkit aanwezig zijn (bandenherstelkit: 
minstens 6 maanden tot vervaldag)

8.5 controleer of beide sleutels aanwezig zijn (3 sets voor SPA-wagens)

8.6 controleer of de sleutelbox aanwezig is (voor SPA-wagens)

8.7
controleer of de juiste wielmoersleutel aanwezig is, in het geval er 
vergrendelbare wielbouten gemonteerd zijn

8.8 wis het Volvo ID en de Volvo on Call-verbinding

8.9 wis het navigatiegeheugen
8.10 reset de My Car-functie naar de fabrieksinstellingen
8.11 stel de juiste taal in
8.12 stel de klok juist in
8.13 wis het telefoongeheugen
8.14 vul de brandstoftank (in afspraak met de koper)
8.15 vul AdBlue bij

extra controle bij hybridewagens
8.16 laad de batterij volledig op
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Wanneer u voor een Volvo Selekt kiest, koopt u meer 
dan een prachtige tweedehandswagen. Alleen de beste 
tweedehands Volvo's worden geselecteerd om het  
Selekt-label te dragen, zodat we de kwaliteit en veiligheid 
kunnen borgen die ons eigen is.


