Ik wil van mijn piano af - Flowchart
De lokale kringloop komt de
piano gratis ophalen en
verkoopt uw wrak gerust
weer voor €50,-

Staat er Cherny, Tchaika,
Irmbach of Alexander Irmbach
op de piano?

Ik wil van mijn piano af

Nee

Uw pianostemmer kan uw
instrument tegen betaling
meenemen, uit elkaar halen
en gescheiden aanbieden
bij de milieustraat.

Ja
Nee

Staat de piano in een
leefbare en verwarmde
ruimte?

Nee

Ja

Wilt u de piano zelf naar de
milieustraat brengen?

Ja

Nee Staat er Ibach
of Blüthner op
de klavierklep?

Ja

Was dat omdat de
pianostemmer
Nee
hem niet meer
wilde of kon
stemmen?

Ja

Iedereen is blij!

Nee
Is de piano nog regelmatig in
gebruik en/of wordt hij regelmatig
gestemd?

Ja

Heeft u enig idee wie de
laatste pianostemmer
was?

Nee

Wilt u een
professioneel
oordeel over de
staat van uw
piano?

Welnee, Ik lees
niet voor niks deze
ﬂowchart..

Ja
Ja
De pianostemmer kan u
meer vertellen over de staat
van het instrument en kan u
een richtprijs geven
waarvoor hij te koop gezet
kan worden.

Nee
Is het een
bovendemper
piano?
Nee

Is de piano
ouder dan 50
jaar?
Ja

De piano is wellicht
nog in redelijke
staat en dus
verkoopbaar. Wees
wel eerlijk over het
achterstallig
onderhoud.

Ja

Is de piano in
de laatste 30
jaar compleet
gereviseerd? *
Nee

De piano is zeer waarschijnlijk
over zijn levensduur heen en zal
toe zijn aan een behoorlijke
opknapbeurt. Tenzij er Bechstein
of Steinway op de klep staat zal de
piano in deze staat weinig tot niets
opbrengen.

Nee

Ja

Is de piano
Antiek?
Ja
Google is uw
vriend..

* Wees niet bang. Als de piano in de
laatste 30 jaar compleet gereviseerd
is, had u het geweten.
Het prijskaartje wat daar aan heeft
gehangen herinnert u er wel aan.

Hoe zie
ik dat?

Is de piano in
de laatste 30
jaar compleet
gereviseerd? *

De piano is wellicht verkoopbaar, maar voor deze historische
instrumenten zijn slechts enkele liefhebbers. De vraag naar
deze instrumenten is heel klein dus de vraagprijs zal dat ook
moeten zijn.

Let op! Als een van de volgende merken op de klavier klep van uw piano staat is het altijd de
moeite waard om de piano te laten beoordelen door een pianotechnicus. Steinway&Sons,
Ibach, Bechstein, Bosendorfer, Yamaha, Sauter, Seiler, August Forster, Kawai,
Perzina, Schiedmayer, Feurich,
De laatste 3 merken alleen met bouwjaar voor de jaren 90. Tegenwoordig worden deze
piano's in China gemaakt. Je hebt geen pianotechicus nodig om je te vertellen dat deze
waardeloos klinken.

Ja

Nee

