
 

 

 

Vermogensmeting 

Klantgegevens     Voertuiggegevens  

Achternaam  :    Kenteken   : 

Voornaam  :    Merk    : 

Adres   :    Type    : 

Postcode  :    Uitvoering   : 

Woonplaats  :    Motor    : 

        Bijzonderheden   : 

Telefoonnummer : 

E-mail   : 

 Type Prijs 

Meting 1: Basis meting ( 2 runs ) 2 runs € 75,- 

 Meting bedoeld om vermogen en koppelkromme vast te stellen. De 
meting bestaat uit 2 runs om een eenduidig en nauwkeurig 
meetresultaat te bewerkstelligen. 
 

  

Meting 2: Vermogensmeting inclusief Lambda meting per uur ( 1 man ) Per uur € 120,- 

 Meting bedoeld om vermogen en koppelkromme vast te stellen. De 
meting bestaat uit 2 runs om een eenduidig en nauwkeurig 
meetresultaat te bewerkstelligen. 
 

  

Meting 3: Vermogensmeting + Diagnose + Afstellen ( 2 man ) Per uur € 170,- 

 Meting bedoeld om niet zozeer het vermogen vast te stellen, maar 
werkelijk situaties te simuleren in een meetbare omgeving. Meting 3 
wordt gebruikt in geval van problemen, die meestal niet te controleren 
zijn in een werkplaats of op straat. 
 

  

Meting 4: 
Meting 5: 

Motorafstelling ½ dag ( 4 uur ) 
Motorafstelling 1 dag  ( 8 uur ) 

½ dag 
1 dag 

€ 400,- 
€ 750,- 

 De rollenbank wordt gebruikt als gecontroleerde testomgeving. De 
bank dient als simulator van rijweerstanden terwijl de parameters van 
de auto nauwkeurig in de gaten gehouden worden of worden 
afgesteld. 
                     * diagnose + 25% 

  

 
Algemene Voorwaarden: 

De metingen op de rollenbank zijn volledig voor risico van de bestuurder en/of eigenaar van de betreffende auto. 

Dit betekent dat Onixx Motorsport niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schades aan voertuigen ten 

gevolge van de metingen of handelingen die daarvoor uitgevoerd worden. Daarnaast is het betreden van de 

meetruimte op eigen risico. De klant dient te allen tijde de instructies van het aanwezige personeel op te volgen. 

Alle bedragen zijn exclusief 19% BTW 

 
Technische Voorwaarden: 

Het aangeboden voertuig dient in een fatsoenlijke staat te zijn. De auto dient een goede sporing te bezitten. 

De uitlaat dient tot aan het eindstuk gastdicht te zijn. Dit eindstuk moet achter de achterwielen naar buiten komen. 

Ook dient de auto zand en modder vrij te zijn evenals olie, koelwater en brandstof dicht. 

 

Handtekening voor akkoord: 

 

Lichtenvoorde, ____ - ____ - ________ 

 

Opdrachtgever: ___________________ 

 


