Burton Car Company nieuwsbrief juli 2011:
2CV- en Burtonverzekeringen nu beter en goedkoper:
Bij uw huidige klassieker verzekering bent u dikwijls niet vrij om te kiezen waar u de auto laat
repareren bij schade. Zo wilde Marijn Backx zijn 'lichte' schade bij ons laten repareren, maar
kreeg van Citroklassiek (Klassiek Totaal) 500,00 euro aan eigen risico aan zijn broek omdat wij
niet op de lijst van aangesloten herstellers stonden, schandalig! Daarom bieden wij vanaf heden
een speciale verzekering aan voor de Burton- en 2CV-rijder. Deze verzekering is exclusief
samengesteld voor de Burton en de Citroën A-types, zodat dat u altijd optimaal verzekerd bent!
Het opzeggen van uw oude verzekering regelen wij gratis.
7 voordelen van mijn Burton verzekering:
1. Vaste lage WA-premie van maar 60 euro per jaar bij max. 7.500 km, (90 euro bij
12.500 km).
2. Volledig casco premie van 1% van de taxatiewaarde, en 1 keer in 3 jaar taxeren.
3. De polis dekt ook de donor-2CV, body en onderdelen tijdens de ombouw en transport.
4. Geen onderscheid op leeftijd van de verzekerde en bezit van een tweede (dagelijkse)
auto is niet verplicht.
5. De polis dekt deelname aan toertochten en behendigheidsritten (zoals de Europarit,
Nacht van Weesp en IJspegelrit).
6. Uitgebreide dekking voor hulpverlening na ongeval of pech, ook binnen Nederland.
7. Eigen risico van slechts 150 euro en speciale korting op reparatie door BCC.
Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Klik hier.

Taxaties:
Als u een Burton-verzekering afsluit met volledig casco-dekking dient de exacte waarde van u
auto vastgesteld te worden. Als specialist kennen wij de waarde van uw auto als geen ander en
daarom mogen wij voor onze verzekering vanaf nu taxeren. Voor maar € 95,- voeren wij een
erkende taxatie uit, waarmee u nooit meer onderverzekerd bent. Tijdens Open Dag kunnen de
eerste 10 eigenaren zelfs voor maar 75,00 laten taxeren! Hiervoor kunt u zich aanmelden bij
Antoni; antoni@burtoncar.com
Open dag op 4 september 2011:
Ons jaarlijkse Open Dag-feest gaat weer los op zondag 4 september tussen 11:00 en 16:00 uur.
Met nieuwe producten, speciale aanbiedingen, bijzondere auto's waaronder vele Burtons, 2e
hands- en prototypen onderdelenmarkt, proefrijden, een workshop 'polyesteren voor beginners',
rondleidingen, heerlijke frietjes, het voordelig laten taxeren van uw auto en de wedstrijd 'Mooiste
Burton 2011'

Wereldmeeting 2CV:
Ook deze keer zijn wij weer aanwezig op de wereldmeeting voor 2CV’s.
Deze tweejaarlijkse meeting wordt van 26 tot 31 juli gehouden in Salbris
te Frankrijk. Dit jaar verwacht de organisatie meer dan 7000 2CV’s en
aanverwanten! Een niet-te-missen evenement voor elke Citoënenthousiast of Burton-rijder. We vinden het leuk u daar te ontvangen op
onze stand!

Burton 2CV parts catalogus:
Ons Burton 2CV parts assortiment telt tegenwoordig meer dan
700 unieke artikelen. Voor uw gemak zijn deze nu allemaal
verzameld in een overzichtelijk catalogus. Op meer dan 60
pagina’s worden alle artikelen met een kleurenfoto getoond,
zodat u makkelijk een bestelling kunt samenstellen. Alle
mensen die een bestelling plaatsen op internet of langskomen
krijgen er eentje mee. De engelse versie volgt deze zomer!
Burton Academy:
Nieuw!!! De Burton Academie is een bijzondere hogeschool waar 14 jongeren studeren die de
wereld iets te vertellen hebben. Zij bezitten veel (verborgen) talenten, laten zich niet in een
hokje stoppen, en op deze academie krijgen zij de kans zich te ontwikkelen. Je krijgt o.a. les
van leiders als Mark Rutte, Jan Pronk, Jort Kelder en Iwan Göbel…
Zie http://www.burtonacademie.nl/.
Passionates Rally voor EV’s:
Op zondag 5 juli werd de Passionates Rally voor Electric
Vehicles verreden. Meer dan 100 elektrisch aangedreven
voertuigen reden een 100 kilometer lange rit door NoordHolland, de grootste electrische rally ooit! Iwan zat samen met
de grote bazen van NS, Qpark, Balkenende en Beau van
Erven Dorens in een soort 'Dreamteam'.

Voor menigeen zou deze rit zorgen voor
actieradius-angst, maar niet voor Iwan. De Burton
bleek zich goed te kunnen meten met auto’s als de
Nissan Leaf en Opel Ampera die door grote
multinationals zijn ontwikkeld.

Autorai & VIP-dag:
De Autorai 2011 was met 270.348 bezoekers een redelijk succes. Wij brachten weer een grote
Wereldprimeur! De Burton Electric werd daar voor het eerst aan het grote publiek getoond.
Ondanks dat de Burton reeds 10 jaar in Nederland wordt verkocht, valt bij veel mensen nog
steeds de mond open bij het zien van onze auto. Naar aanleiding van de grote interesse werd
er op 14 mei een Autorai VIP-dag georganiseerd, erg leuk en gezellig.
Facebook & Twitter:
U bent het snelst op de hoogte van het laatste nieuws als u Burton Car
Company volgt op Facebook en op Twitter.
Burton Car Company op Facebook en Iwan Göbel op Twitter.

Autoclub’s op bezoek
De afgelopen maanden hebben meerdere autoclubs een bezoek gebracht aan BCC. Zo zagen
we onder andere de Fiat 500, de Fiat 124 spider-club, de club van Vrouwelijke Ondernemende
Cabriorijders, de 2CV-club, en de Veenendaalse Oldtimerclub. Zij genoten hier van een
rondleiding en lezing van Iwan Göbel, een geheel verzorgde lunch en een proefrit in een
Burton. Wilt u met uw (auto-)club ook een leuke dag beleven, neem dan contact op met Loek
via loek@burtoncar.com.
Burton-film;
Voor de Autorai en de VIP-dag is een nieuw film geschoten over ons bedrijf. Deze film staat nu
op YouTube, en is te bekijken op de Media-pagina van onze website. Leuk!? Vergeet dan niet
de film te linken op jouw Facebook-account!
Nieuwe Artikelen:
Trekstangsleutel (A1.2790): Het correct uitwegen en
afstellen van de rijhoogte is essentieel voor een goed
weggedrag van een Burton of 2CV. Met het juiste
gereedschap wordt deze klus een stuk eenvoudiger.
Deze sleutel voor het afstellen van de trekstangen
kost € 29,75.
Oliefilter (A1.2516): stoer Burton 2CV Parts oliefilter voor
alle A-types: € 5,95.

Inlaatrubber (A1.1154): Dit inlaatrubber is nu extra stevig
waardoor deze niet zal vervormen door het vacuüm van
de motor. € 14,99.

Schakelpook RVS (A1.8736): Fraaie schakelpook
voor 2CV, geheel in gepolijst RVS.
Kosten; € 49,95.

In- en uitlaatpakking speciaal (A1.5323 en A1.5322): Al jaren
fabriceren wij een uitlaatpakking van grafietpapier die niet
verbrand onder het uitlaatspruitstuk. Nu ook in ons
assortiment; inlaatpakking speciaal: € 3,99.

Uitlaatklem 2e demper 36 mm RVS (A1.8137): Een fraaie gepolijste RVS
uitlaat wordt niet met roestig bevestigingsmateriaal gemonteerd. In
aanvulling op het RVS-beugels reeds in ons assortiment; uitlaatklemmen
in RVS voor € 6,85.
Wist u dat…
… Wij blij zijn met de sponsoring van Autodrop voor de Autorai, maar ondertussen geen drop
meer kunnen zien?!
… Burton 2CV Parts inmiddels de wereld over gaan tot in Australië, Canada en Japan?
… Er een nieuwe webshop in ontwikkeling is?
… Dimitri en Alex een trip naar Tunesië hebben gemaakt om een motorenrevisiefabriek te
bezoeken?
… De RAI-beursvloer een tweede leven heeft gekregen in onze ontvangsruimte?
… 15% van het startveld van de Europarit een Burton was?
Burton Tips:
- Controleer de werking van de windhaak van uw motorkap en buig deze zonodig bij. De haak
moet de motorkap ten alle tijden goed aangrijpen, omdat een mogelijk opwaaiende motorkap
anders voor vervelende ongelukken kan zorgen.
- We zien soms een ster in de motorkap op de plek van het luchtinlaatrubber. Verdraai de
slangklem van het rubber zodat de schroef de motorkap niet raakt. Door een verkeerde (te lage)
montage van het front kan de motorkap ook het luchtfilter raken. Plaats 2 tankvulbusjes tussen
het chassis en het front aan de voorzijde.
Agenda:
Wat?
BOC Vermogensbankdag
Zomervakantie BCC
2CV Wereldmeeting
2CVGB National Meeting
Open Dag BCC
24h Spa Francorchamps

Wanneer?
09-07-11
24-07-11 tot 08-08-11
26-07-11 tot 31-07-11
25-08-11 tot 29-08-11
04-09-11
14-10-11 tot 16-10-11

Waar?
Startrick, Gaanderen
Zutphen
Salbris, Frankrijk
Whitney, Engeland
Zutphen
Spa, Belgie

Meer informatie:
http://www.burtonownersclub.nl/
http://www.2cvfrance2011.fr/
http://www.2cvgb.co.uk/
http://www.24h2cv.be/

4 x Burton en 2 x Eend op weg naar Ibiza, deze zomer te huur bij Ducks United!

De Burton Electric bij de opening van een
oplaadpunt in Hardenwijk.

