
    Vlaardingen, 1  januari 2008 
 
NIEUWSBRIEF Garage Classic Service NR: 01-08 
 
Betreft: APK wijzigingen per 1 januari 2008 voor KLASSIEKE auto’s. 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Voor autobezitters, en specifiek voor klassieke auto’s, zijn er interessante wijzigingen rond de 
periodieke APK keuringen doorgevoerd. Omdat klassieke auto’s veelal door liefhebbers 
worden gekoesterd en goed technisch onderhoud een vanzelfsprekendheid is, worden de 
eigenaren per 1 januari 2008 tegemoet gekomen door de overheid. 
De APK keuringsfrequentie is afgenomen (m.u.v. gas en diesel voertuig) en gerelateerd aan 
de leeftijd en/of bouwjaar van de auto en de laatste afgegeven APK goedkeuring voor de 
betreffende auto. 
 
Hoe weet u nu of er een nieuwe APK keuringsdatum van uw klassieker geldt? 
Stap voor stap kunt u dat zelf bepalen wat voor uw auto geldt.   
 

1. Is voor het voertuig al eerder een APK goedkeuringsrapport in 2007 afgegeven dan is 
de eerste APK keurdatum in 2008 vermeld op het APK formulier onverkort van 
kracht. 

2. Voertuig met een eerste toelating op het kenteken vóór 1 januari 1960 op benzine 
zijn niet meer APK-plichtig nadat aan punt 1 is voldaan. Rijdt de auto op gas of 
diesel dan blijft de jaarlijkse APK verplicht! 

3. Klassiek voertuig op benzine die ouder is dan 30 jaar elke 2 jaar een APK 
keuringsplicht. Rijdt de auto op gas of diesel dan blijft de jaarlijkse APK verplicht! 

4. Voertuig van 8 tot 30 jaar elk jaar APK keurplichtig waarbij de laatste APK 
goedkeuringsdatum als peildatum blijft gelden. Geldt voor alle brandstoffen. 

 
Voor elke APK geplande keuringsdatum geldt dat u maximaal 2 maanden vóór de datum uw 
voertuig al mag laten keuren zonder dagen in te leveren op de oorspronkelijke APK 
plandatum. 
 
Indien u als klant in ons bestand van Garage Classic Service laat registreren met de exacte 
datum van de laatste APK goedkeuringsdatum onder vermelding van uw kenteken, 
brandstofsoort, datum eerste toelating op kenteken, en E-mail adres kunnen wij u een bericht 
sturen over de geplande nieuwe APK datum. 
Als u de APK keuring combineert met een grote beurt bij Garage Classic Service 
verzorgen wij de APK gratis! 
 
Een voorspoedig en veilig 2008 gewenst, 
 
André en Inge Schoonderwoerd 
www.garageclassicservice.nl 
info@garageclassicservice.nl 
Gsm: 0647151666 
 
 


