Nieuwsbrief december 2011
2CV’s vanaf 1987 toch belastingvrij
Er is goed nieuws voor de Eend en Burton rijders onder ons want voor sommigen wordt het rijden nog goedkoper. Tot voor kort
zouden auto’s met een bouwjaar vanaf 01-01-1987 niet meer belastingvrij worden. Deze regeling is echter herzien en iedere auto
wordt uiteindelijk weer belastingvrij maar pas na 30 jaar. Tot bouwjaar 1990 geldt er een volgende overgangsregeling:1987
belastingvrij in 2013, 1988 belastingvrij in 2015, 1989 belastingvrij in 2017 en 1990 belastingvrij in 2019.
Kijk voor meer informatie hier.
Sinterklaas en zijn Burton
Toevallig de landelijke intocht van Sinterklaas nog gezien dit jaar?
Wij waren blij verrast dat 2 pieten een Burton kwamen halen
voor dit typisch Nederlandse feestje met 2 miljoen kijkers. Alleen
onze Burton was natuurlijk snel genoeg om de aankomstvlag op
tijd van Averecht naar Dordrecht te brengen! De Sint weet ons
dus goed te vinden, das handig voor uw verlanglijstje.. Wie meer
wil weten over de Sint + Burton klikt hier voor het
Sinterklaasjournaal.
24H van Spa Francorchamps
Op 15 en 16 oktober stond het circuit van Spa Francorchamps
weer helemaal in het teken van de 2CV. Dit jaar had de Burton
bijna twee keer zoveel vermogen en dat is vragen om problemen.
Door een te hoge oliedruk hebben wij de race helaas niet meer
kunnen uitrijden. Maar volgend jaar zeker beter..
Monteur gezocht voor Ibiza
In samenwerking met Ducks United verhuren wij Burtons en Eendjes op Ibiza. Vanaf 1 januari zijn wij op zoek naar iemand die ons
een half jaar kan helpen in de werkplaats op dit prachtige eiland. 2CV sleutel ervaring is een must. Mensen die het als stageplaats
zien om later te starten met deze verhuur op een ander eiland hebben onze voorkeur.
Stuur een mail naar antoni@burtoncar.com
Elektrische Eend in Blik op de Weg
Vrijdag 25 november om 22.25 uur (Nederland 1) was er bij het programma ‘Blik op de weg’ een besteleend te zien die
getransformeerd gaat worden naar een elektrische Eend. Kijk de uitzending terug via uitzending gemist of klik hier.
Update Turbo-project
Op de Open Dag heeft u voor het eerst ons prototype van de 2CV-turbomotor kunnen zien, en horen! Inmiddels staat de motor op
een onderstel om te kunnen testen op onze vermogensbank. In 2012 willen wij met een aantal Freaks een betrouwbare 2CV turbo
ontwikkelen tegen een lage prijs.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via turbo@burtoncar.com
BCC ruimt op!
Ruimte te kort heeft altijd goede gevolgen voor klanten want dan komen er super opruimingsacties en weg=weg aanbiedingen.
Daarom komen wij nu met een aantal super OP=OP aanbiedingen voor mensen die op het punt staan een body pakket te kopen:
- Classic Pakket 01, RAL 8002 Bruin, 3200 euro (normaal 4290 euro!)
- Classic Pakket 02, Primer, 3200 euro (normaal 3750 euro!)
- Classic Pakket 03, RAL 5002 Blauw, 3995 euro (normaal 4290 euro!)
- Classic Pakket 04, Primer, rechtsgestuurde, 3000 euro (normaal 3995 euro!)
Neem voor meer informatie contact op met Loek via loek@burtoncar.com of telefonisch via 0575-546055.
Kerstvakantie van 25 december t/m 6 januari
Wij zijn in de kerstvakantie weer gesloten. Ook na 1 januari zijn wij nog een aantal dagen dicht t/m vrijdag 6 januari vanwege het
tellen van de voorraad. Op zaterdag 7 januari zijn wij dus weer open! De verbeterde Webshop blijft gewoon alle dagen van het jaar
open. Tegenwoordig kunnen je zelfs ook zien of een bepaald artikel op voorraad is.

Nieuwjaarsborrel 14 januari 2012
Na de jaarvergadering van de BOC(Burton Owners Club) geven wij op zaterdag 14 januari onze befaamde Nieuwjaarsborrel met
glühwein en een samenvatting van de gebeurtenissen van 2011.
Iedereen is welkom vanaf 14 uur.
HKVHKD
De legendarische ‘Het kan vriezen het kan dooien’-rit gaat in de editie
van 2012 van start op 3 maart en vind plaats in het prachtige
Sauerland(Winterberg). Dit maakt de kans op vriezen wel wat groter dan
op dooien. Speciaal daarom hebben wij de winterbanden maar in de
aanbieding gegooid. De 30 plaatsen waren binnen enkele dagen vol en
de organisatie heeft daarmee opnieuw alle records gebroken! Wil je op
de reservelijst of op de hoogte blijven stuur dan een emailtje naar
hkvhkd@live.nl
The Hague Beijing Challenge
Op bevrijdingsdag 5 mei 2012 start in Den Haag The Hague Beijing Challenge. Dit is een langeafstandrally voor oldtimers door
Duitsland, Polen, Litouwen, Letland, Estland, Rusland en Mongolie naar de eindbestemming Beijing in China. De totale afstand
bedraagt ca. 11.000 kilometer. Marc van den Burg en Simon de Kok gaan samen met een Burton deze monsterrally rijden om een zo
groot mogelijk bedrag bij elkaar te rijden en te doneren aan stichting Terre des Hommes.
Kijk voor meer informatie op: www.hbc2012.com
Auto van de maand
Op de site www.autotesten.nl staat een erg leuke en uitgebreide test van een Burton. De Journalist was erg onder de indruk van de
auto. De Burton is zelfs verkozen tot auto van de maand september, klik hier voor de rechtstreekse link naar het artikel.
Nieuwe en/of verbeterde producten in het assortiment van Burton 2CV Parts
Ophangrubbers voor bank of stoelen van een 2CV, Burton, Dyane of AK waren niet van de beste kwaliteit.
Nu in verbeterde kwaliteit van lekker soepel rubber die weer net zo lang meegaan als de originele rubbers.
Prijs: € 0,50 per stuk.
Meteen bestellen? Klik hier.
De startmotor was al heel goedkoop bij Burton Car Company. Kan het dan nog goedkoper en van
betere kwaliteit? Ja, de prijs is blijvend verlaagd naar € 65,45 en de kwaliteit is beter. Meteen
bestellen? Klik hier.
Deze spatlap voor de Eend is geëvolueerd tot een model dat je aan beide kanten kunt gebruiken door hem
simpelweg om te draaien. Hierdoor zijn de mallen goedkoper geworden en kunnen wij de spatlap nu nog
scherper aanbieden. De prijs is € 7 per stuk. Meteen bestellen? Klik hier.
Een 2CV velg heeft soms het probleem dat deze lek raakt op de velsnaden en daardoor moet je
steeds op pompen. Een binnenband kan dan uitkomst bieden. Voor net geen 12 euro kun je een
hoop ellende besparen. Meteen bestellen? Klik hier.
Om de koelbeplating te monteren zijn een heleboel boutjes, klipjes, schroefjes en ringetjes benodigd en
daarvoor hebben wij een mooi setje samengesteld bijna volledig in RVS voor slechts een tientje. Meteen
bestellen? Klik hier.

De Powertube is weer op voorraad. Met 0,6 bar aan overdruk geeft deze goedkope en eenvoudige
‘turbo’ buis je 4-5pk extra vermogen! Let op, grotere sproeiers zijn noodzakelijk voor de juiste
lucht/brandstofverhouding. Meer info zie dit filmpje. Nu blijvend in prijs verlaagd van 90,00 naar
75,00 Meteen bestellen? Klik hier.
Wij hebben de RVS slangklemmen in prijs verlaagd en verbeterd. Het
wormwieltje is nu van gewoon staal zodat deze niet meer kan gaan vreten.
Kijk voor ons aanbod in slangklemmen hier.
Het dak van een 2CV wordt in de meeste gevallen met 2 klemmen vast gezet aan de voorkant maar
die zijn vaak geroest en lelijk. De nieuwe klemmen die werden gemaakt pasten niet en gingen ook
snel roesten. Nu kunt u deze vervangen voor onze prachtige RVS klemmen die perfect passen. Prijs
25 euro per set. Meteen bestellen? Klik hier.
Aan de versnellingsbak zitten 4 Tapeinden(M9 x 42mm) om de aandrijfassen vast te zetten. Ook deze zijn
door ons gemaakt en kosten 2,89 per stuk en kunt u hier bestellen.
Naast de RVS veerpotten hebben wij nu ook veerpot deksels van gewoon staal waarmee je een
veerpot goed kan repareren. Deze deksel is in prijs verlaagd van 20 euro naar 16,50 euro. Meteen
bestellen? Klik hier.
De achterpijp van een 2CV hangt aan de achterkant in een klein rubbertje. Lastig om aan te komen maar
vanaf nu niet meer!
Achterpijp afdemprubber 2CV Meteen bestellen? Klik hier.
Wij hebben de hoes voor de Burton Softtop in een grote hoeveelheid besteld en daarom kunnen wij
nu een mooie aanbieding doen van 75,00 euro voor 49,00 euro! Meteen bestellen? Klik hier.
Verslag Hunnebeddenrit 25 september 2011 (bron: BOC)
Na een toch wel druilerige zomer werden we tijdens de Hunebeddenrit blij verrast met een wonderbaarlijk zonnige dag. Geen sjaals
en mutsen maar korte mouwen en sunblockers! Wat een dag! De route was er één uit het boekje, op een enkele modderpoel na
werd Drenthe over zandwegen, tussen weilanden door en over ‘kinderkoppies’ onveilig gemaakt. De zoekfoto’s haalden het tempo
er behoorlijk uit maar dat was voor een deel ook de bedoeling. Genieten van het Drentsche platteland stond vandaag op nr 1! Rond
een uur of 4 druppelden de equipes weer binnen bij Kaatje aan de Brink waar ze onthaald werden op een heerlijke kom Drentsche
soep met eigen ambachtelijk gebakken brood! Kortom volgend jaar weer..?
Wist u dat:
… er een gerucht gaat dat ook de Kerstman zijn arrenslee wil inruilen voor een Burton?
… de Burton/2CV verzekering nu al een groot succes is?
… oud medewerker Arjen Oude Alink is getrouwd met zijn Karin?
… wij druk zijn om de Burton eigenaren lijst te updaten?
Agenda:
Wat:
BOC Kaartleesdag
Kerstvakantie
Interclassics & Topmobiel
Nieuwjaarsborrel
BOC Ledenvergadering
2CV Meeting Duitsland
ICCCR UK

Wanneer:
10 dec 2012
25.12.2011 - 06.01.2012
13.01.2012 - 15.01.2012
14 jan 2012
14 jan 2012
25.07.2012 – 29.07.2012
09.08.2012 – 12.08.2012

Waar:
BCC
BCC gesloten
Maastricht
BCC
BCC
Duitsland
Harrogate, UK

Wilt u in de toekomst geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Meer informatie:
www.burtonownersclub.nl
www.burtoncar.com
www.burtoncar.com
www.burtoncar.com
www.burtonownersclub.nl
www.det-2012.ccrr.de
www.icccr.com

Gespot door Jan Willem Bok een miniatuur Burton?

Burton 2CV Pick Up door Yvan Lacombe

De Burton tijdens de intocht van de Sint in Dordrecht

