Slurptax + BPM vrij bouwen !!!
Zoals u niet ontgaan is, is in Nederland de co² toeslag (slurptax) op nieuw te bouwen Cobra´s
een fiks bedrag. Deze toeslag zal in de komende jaren alleen nog maar gaan toenemen. In de
praktijk leidt dit ertoe dat u als bouwer vele duizenden zo niet tienduizenden euro´s moet
afdragen als u een nieuw gebouwde Cobra aanbiedt bij de douane. Dit geldt ook als u een
Cobra aanbiedt die u via het buitenland (zoals de UK) op kenteken heeft laten zetten.

Daarom hebben wij in samenwerking met Dax UK een uniek concept ontwikkeld, waardoor u
als bouwer geen co² toeslag en BPM hoeft te betalen. U hoeft zelfs deze Cobra niet aan te
bieden voor een IKS keuring in Nederland, waardoor u nog veel meer geld bespaart.
De totale besparing ligt ergens tussen de € 20.000 à € 25.000, maar kan zelfs nog meer
worden, als u een Cobra zou aanbieden met een motor die meer gram/km uitstoot.

De motorkeuze is vrij, in principe kan iedere V8 geplaatst worden, en we kunnen zelfs een
pakket aanbieden waarbij de motor niet voorzien hoeft te zijn van een emissiebestrijdingssysteem (geen motormanagement, geen katalysators en geen lambdasondes).

Prijzen startpakket vanaf € 8.995,= (*)
* Startpakket is Dax BNL Cobra chassis + ophanging + NL kenteken

Alle delen/paketten die u nodig heeft, worden door ons geleverd :
-

Montage handleiding
Chassis revisiepakket
Remmen pakket
Body pakket
Electro pakket
Brightwork pakket
Benzinetank pakket

Mocht u interesse hebben in het bouwen van een Cobra via dit concept, neem dan contact
met ons op.
Mvg, John Kox

Dax Benelux
Hoogeind 75
2321 Meer
Tel. +32 (0)3 3159362
info@daxbenelux.com
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Murphy’s Law is soms echt van toepassing. Niet
alleen Cobra´s kunnen vlam vatten, ook computers
blijken dit te kunnen doen en daarna gingen er hier,
ten huize van uw redacteur, nog andere dingen min
of meer tegelijk mis.
Met als gevolg dat deze uitgave vertraagd is. Dank
aan Kika van Kika At Work en Rocco voor alle hulp
om het blad überhaupt te kunnen laten verschijnen!

In deze Paper Snake wederom leuke artikelen en een
mooie Centerfold. Het Cobra bestuur blijft druk met
de organisatie van de ECM2012 en 20 Jaar CCN.
In deze PS vindt u hier meer over terug.

Verder in dit nummer een artikel uit Complete Kitcar,
waarmee wij dit jaar gaan samenwerken en voortaan
in iedere editie van de PS een artikel uit hun blad
zullen publiceren. Complete Kitcar is hét kitcar blad
in de UK met veel goede, bruikbare info en mooie
artikelen. Als CCN-lid zou u ook een abonnement
kunnen nemen op dit blad.
Rest mij om u, mede namens het hele bestuur, een
goed 2012 met veel veilige cobra-kilometers te
wensen!
Ron Gillot

3

Bestuursmededelingen
Van de Voorzitter :

Wat een voorrecht om het voorwoord te mogen schrijven terwijl we de eerste twee echte mooie “dak eraf”
dagen erop hebben zitten.18 graden en volop zon, wat willen we nog meer. Mhhhm wensen genoeg: Oh
ja mijn Cobra rijklaar zou mooi zijn, maar dat zal bij velen van jullie niet anders zijn. Ik hoop hem 1 April
(nee, geen grap) rijklaar te hebben, want dan is de eerste Pubmeeting en de Algemene Leden Vergadering.
Naast het weerzien van vele gelijkgezinden zul je er ook veel informatie ontvangen over de door ons
georganiseerde European Cobra Meeting. Wel wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u erop te
wijzen dat vroegtijdige inschrijving noodzakelijk is.
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Nu gaan we nog voor de overtreffende trap van het aantal Cobra´s in het geweldige treffen destijds te
Lelystad. Het beloofd een geweldig weekend te worden, incl. gebruikmaking van het enige in Europa
bestaande oval circuit. Wellicht zijn er onder u mensen die hun bedrijf of daar waar je werkzaam bent de
kans willen geven zich te presenteren in de extra ECM PS editie, hierover later meer in deze PS , die speciaal
voor deze gelegenheid uitgegeven wordt. Voordat ik je weer in de gelegenheid stel om snel weer naar je
Cobra te gaan om hem klaar te hebben voor 1 april 2012 zou ik Rocco, Dick & Ron en last but not least Ad
willen bedanken voor hun tomeloze inzet voor de ECM2012. Heren dank.
Ik wens iedereen goed Cobra weer en fijne kilometers toe.
Groeten,
Frank Gruwel
Voorzitter CCN

The man		

and his engine

Van de penningmeester:

Het jaar is weer druk begonnen, direct na de jaarwisseling heb ik de betalingsverzoeken verzonden. Het
waren er weer minder per post dan vorig jaar, steeds meer kan per e-mail. Daarmee besparen we op porti
en kunnen we het lidmaatschapsgeld laag houden. Degenen die waarvan het e-mail adres een foutmelding
gaf of het nog niet doorgegeven hadden, en dus per post het verzoek ontvingen, hebben ondertussen bijna
allemaal hun e-mailadres doorgegeven. Goed werk! De betalingen komen soms wat langzamer binnen
dan de verzoeken zijn verstuurd, we wachten op het moment echter niet langer meer. Met een paar wordt
nog even contact gezocht, maar als er niet-thuis gegeven wordt dan zullen we afscheid van deze leden
moeten nemen. Als reactie op de betalingsverzoeken hebben 9 leden hun lidmaatschap opgezegd. Maar
sinds half december hebben we ook 5 nieuwe aanmeldingen. Dus voorlopig (nog zonder uitschrijving
van niet-betalers) komen we uit op 233 leden en nog 18 ‘lidbedrijven’ (adverteerders en anderen die ook
de Papersnake toegezonden krijgen). De lidmaatschapskaarten zijn onderweg, ik verwacht ze deze week
binnen van de drukker waarna ze zsm verstuurd worden.
PaperSnake 1, april 2012

De verwachting is dan ook dat jullie deze inmiddels
in huis zullen hebben.
Groeten,
Ad van der Burgt

Van de evenementencoördinator:

In 2012 hebben we een paar belangrijke
gebeurtenissen:
Als eerste natuurlijk het feit dat de AC Cobra 50
jaar bestaat, maar ook het 20 jarige bestaan van
de Cobra Club Nederland, wat gevierd wordt op
zaterdag 1 september. Tevens organiseert de CCN de
European Cobra Meeting 2012. Helaas valt het aantal
inschrijvingen voor het 20 Jaar CCN Event tot nu toe
wat tegen. Inmiddels hebben we de inschrijfdatum
verlengd van 1 april naar 1 juni, zodat je ruim de
gelegenheid krijgt om je alsnog aan te melden.
Bij ons is de vraag gerezen: is het programma wel
interessant genoeg voor onze leden?

Inmiddels is de mogelijkheid toegevoegd om te
kunnen rijden op de grote ovaal, en dit is echt een
unieke kans. Meer hierover kun je lezen in deze PS.

Hebben jullie ideeën wat we nog meer zouden
kunnen doen? Of misschien zijn er wel dingen die
jullie zelf willen organiseren? Laat het ons weten, via:
ecm@cobraclub.nl.
Zoals jullie begrijpen kost het organiseren van dit
alles veel tijd, maar dat wil niet zeggen dat er geen
andere dingen op het programma staan. Wil je weten
wat er allemaal te doen is? Neem dan eens een kijkje
op het forum (www.forum.cobraclub.nl).
Hier staan een “Kalender” en kun je per maand zien
wat er allemaal te doen is.
Aangezien ik nu voor het 6de jaar de
evenementencoördinator zou zijn, wordt het tijd om
het stokje over te dragen aan iemand anders. Deze
persoon heeft zich gelukkig inmiddels gemeld, en we
zijn hier heel blij mee.
Voor al onze leden: veel rijplezier in 2012!
Rocco Jansen

PaperSnake 1, april 2012
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European Cobra Meeting 2012 & 20 jaar CCN
Aan onze leden,

We zijn nu een paar weken verder sinds de aankondiging, en we hebben als organisatie fikse vorderingen
gemaakt. We willen nu eerst even een tussenbalans opmaken van de aanmeldingen voor beide evenementen.

ECM 2012 (weekend):
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- Nederland 19 deelnemers
- Duitsland 10 deelnemers
- België 8 deelnemers
- Frankrijk 6 deelnemers
- Oostenrijk 5 deelnemers
- Denemarken 4 deelnemers
- Zweden 3 deelnemers
- UK 3 deelnemers

We komen nu uit op 57 Cobra´s en 100 deelnemers.

20 Jaar CCN (zaterdag):

We komen nu uit op 16 Cobra´s en 30 deelnemers.

Om eerlijk te zijn vinden wij als organisatie dat dit beter zou kunnen.
Met bijna 240 leden en rond de 170 Cobra´s in de club, zou dit aantal
toch een stukken hoger uit moeten kunnen vallen.

*** Bij dezen willen we dan ook de dringende oproep doen om
je aan te melden voor één van deze evenementen voor het hele
weekend of alleen de zaterdag ***
Cobra of geen Cobra:
Niet alle leden binnen de CCN hebben een Cobra: sommigen zijn nog aan het bouwen, terwijl anderen
plannen hebben. Als CCN-lid geldt dat je te allen tijden volledig kunt deelnemen aan het “20 Jaar CCN”evenement. Alleen zaken die op de binnenbaan plaatsvinden, zijn voorbehouden aan Cobra´s, Daytona´s of
GT40´s.

Kosten:
·
·

109 euro p./p. European Cobra Meeting (Incl. iedere avond doorlopend buffet en entertainment)
49 euro p./p. 20 jarig jubileum CCN (Incl. doorlopend buffet en entertainment)

Introducees:

ECM 2012, maximaal één introducee per lid

20 jaar CCN, maximaal drie introducees per lid

Als lid van de CCN zou je de evenementen ook kunnen combineren. Bijvoorbeeld als lid alleen boeken
voor de ECM 2012, en op zaterdag komt ook je vrouw/partner/vriend/vriendin mee. De kosten zijn in dit
geval dan € 109 + € 49. Of je boekt voor jezelf alleen het ECM 2012 evenement en op zaterdag meld je drie
introducees aan. De kosten zijn dan € 109 + 3 x € 49.

Aanmelden :
De mogelijkheid om aan te melden voor de evenementen is verlengd van 1 april naar 1 juni.

Annuleren:

Tot uiterlijk 1 juli 2012 kan geannuleerd worden, het betaalde bedrag per boeking wordt dan teruggestort
minus € 25.

Kantine:

Elke dag is de kantine van de Raceway Venray open. Overdag kan je daar terecht voor een broodje, koffie, thee
of iets anders. ´s Avonds kun je in de kantine genieten van het uitgebreide doorlopend buffet (inbegrepen bij
de aanmelding). Hierna gaan we verder met entertainment, en de eerste band is al gecontracteerd!

Overnachting:

		
Op de website van ECM 2012 staan drie hotels, waarvoor ook het vervoer tussen het hotel en de Raceway
geregeld is. (Opmerking : Vervoer geldt alleen bij ECM 2012 boeking, dus voor een heel weekend).
Er zijn ook andere hotels, maar ook voldoende campings en B&B´s in de omgeving als je op een andere
manier wilt overnachten.

Nieuw is dat je ook met je met een camper en/of trailer kan overnachten op het rennerskwartier van het
circuit. Douches, water, stroom en toiletten zijn aanwezig, en dit is geheel kosteloos.
Hiervoor geldt wel: vol = vol!
Wil je hiervan gebruik maken, stuur dan een aparte e-mail aan: ecm@cobraclub.nl

Data:
ECM 2012: vrijdag 31 augustus 2012; zaterdag 1 en zondag 2 september 2012
20 jaar CCN: zaterdag 1 september 2012

Websites:

Voor informatie en registratie ECM 2012: http://ecm.cobraclub.nl/

Voor registratie 20 Jaar CCN: http://www.cobraclub.nl/index.php/20-jaar-ccn

Programma:

Op de website van de ECM kunt u het complete programma vinden voor alle dagen.

Kofferbak verkoop:

Heb je nog Cobra spullen liggen waar je vanaf wilt of wil je zelfs je Cobra te koop zetten? Neem dan deel aan
de “boot sale”.
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Circuit activiteiten:
Een belangrijk kenmerk van het 1,2 kilometer lange ovaal is dat de bochten een hoek hebben van
30 graden en het (korte) rechte stuk 15 graden. Dat betekent dat je hard de bocht door kunt. De F1
Stock cars tikken de 200 km/u aan op het rechte stukje voor ze de bocht induiken!

1. Alle Cobra deelnemers kunnen individueel 3 à 5 ronden op het circuit rijden.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Op het ovaal op “gepaste” snelheid rondrijden zal een unieke gewaarwording zijn.
Dus mis deze kans niet!
Individuele sprint van 0 – 100 km per uur
Individuele remweg meeting van 100 – 0 km in afgelegde meters.
Cobra behendigheidsoefeningen met en of zonder bijrijder.
Slalom
Op zondag parade rondes door alle Cobra’s
En meer…….

De gehele baan is omringd door een betonnen muur. Er worden strikte veiligheidsmaatregelen
genomen en hierop is streng toezicht. Uiteraard is het rijden op het circuit geheel op eigen risico.

Dus meld je aan, want er is genoeg te zien en te doen!
*Dit wil je gewoon niet missen*

Paper Snake ECM 2012 editie
Advertentie Paper Snake ECM 2012 editie:
Voor alle deelnemers hebben we de Paper Snake ECM 2012 editie klaar liggen. We willen alle leden de
gelegenheid geven om deze editie een special tintje te geven. Misschien ken je de Le Mans auto van Jan
Lammers, waarbij iedereen de mogelijkheid had om een banner te kopen?
Voor deze Paper Snake willen wij hetzelfde doen, je kunt hier als bedrijf een advertentie plaatsen.
En wat is er nu mooier om als bedrijf in deze Paper Snake te staan? Maar ook de particulier kan een tekst,
oproep, boodschap of wat dan ook plaatsen. Een unieke kans.
De kosten voor kwart A4 zijn € 40, voor een halve A4 € 60 en een complete A4 voor € 100.
Dit alles in full colour, zoals je gewend bent van ons.

CCN-leden krijgen een korting van 50% op deze tarieven!!!!
Dus voor € 20 kun je al een advertentie plaatsen.

Wil je hier gebruik van maken, stuur dan een email aan: ecm@cobraclub.nl
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Echte liefde

D

e hele kitcarclub kent Jos van Kleef. Niet alleen omdat hij een van de weinige Cobra’s
in onze club bezit, maar vooral ook omdat
hij het gepresteerd heeft om jarenlang rond te
rijden met een ongespoten grijze gelcoat body.
Gevolg was dat het dan ook insloeg als een bom
toen hij na negen jaar gelcoat-look plotseling
verscheen met een werkelijk prachtige metaalblauwe Cobra! Met “go faster stripe” natuurlijk.
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Het gevolg is bekend: bij het 10-jarig jubileum van
onze club werd zijn Cobra uitverkoren tot de fraaiste
auto van de hele club! En dat moet Jos weten ook.
Hij is met zijn pronkstuk nu het hoofdonderwerp van
deze Kits4all, zijn Cobra siert de clubkalender van
2012 en Jos kreeg van de organisatie van het lustrumfeest een fraai fotoboek aangeboden!
Waarom heeft Jos een Cobra?
Toen 15 jaar geleden de “Ruiter
Special” van Bert Visser klaar
was zei Jos van Kleef tegen zijn
vriend: “Nou joh, dan bouwen
we voor mij toch een Cobra?”
De Pilgrim Sumo en Dax Tojeiro waren in Nederland de bekendste Cobra replica’s, dus die
twee heeft Jos goed bekeken.
Het werd een Dax. Dat was de
stevigste en de mooiste. Bovendien kon Arton in Zwijndrecht,
die toen nog DAX leverde, een
kentekenkeuring regelen op
benzine, terwijl dit soort auto’s
meestal noodgedwongen op gas
werden gekeurd.

de bouw niet. Er kon nog van alles aan verbeterd
worden. Jos is eindeloos aan het aanpassen en
verfraaien geweest en daarvoor liet hij de carrosserie ook lange tijd ongespoten. Zo heeft de DAX een
zwaar buizenchassis waar nogal wat beweging in zat.
Als je over een hobbel reed, dan zag je de portieren
bewegen. Binnen de Cobraclub werden daar oplossingen voor bedacht en later kwam ook DAX met
een aangepast chassis. Jos heeft de aanpassing zelf
aangebracht. Daarvoor werd bij het motorschot een
brug gemaakt met schoren naar de tunnel en van de
tunnel weer naar de achterasconstructie. Daarvoor
moest de auto wel weer een heel eind uitgekleed
worden om overal goed bij te komen. Maar in het
weggedrag scheelde het heel veel; de auto werd er
veel strakker van.

De fraaie sidepipes hebben de heren zelf gemaakt,
meteen maar met katalysatoren erin, om zwaarder
wordende eisen voor te zijn.
Soms ook was er werk waar
hij nou niet bepaald om had
gevraagd. Om een racelicentie te halen was hij eens drie
dagen aan het racen geweest
waarbij het laatste uurtje vrij
gereden mocht worden. En
juist toen ging het regenen. In
de bocht gaf Jos net even teveel
gas, de automaat schakelt terug
en meteen stond hij dwars op
de baan. Een Alfa kon hem niet
meer ontwijken en de hele neus
zat in gort. Een beetje geluk
had hij nog. Bij Eshuis hing
nog een deel van een neus als
reclameobject aan de muur, dus die werd met kunsten vliegwerk op de onfortuinlijke Cobra gezet. In het
geval van Jos betekent “kunst- en vliegwerk” natuurlijk dat dit met een precisie van een tiende millimeter
is gebeurd! Het was 10 weken hard werken, maar
achteraf bezien toch weer een mooie klus.

De polijstschijf wordt
intensief
gebruikt,
daar.

Dat was het begin van intussen jarenlang bouwplezier. Jos is gepensioneerd timmerman. Hij zegt:
“Technisch ben ik niet zo goed, maar wel met de carrosserie, met polyester en met hout”. Zijn maat Bert
Visser kan alles met metaal en die kan ook lassen als
de beste. Samen met Leo Knijff hebben ze een knutselruimte waar de heren heel wat uren doorbrengen.
Het is er goed voorzien met allerlei machines, die ze
op de kop konden tikken of zelf hebben gemaakt. Zo
staat er een enorme draaibank waarvan je je afvraagt
hoe ze hem binnen hebben gekregen. Ooit hadden ze
ook een waterrem, maar dat vonden ze zelf toch iets
teveel van het goede.
Nadat de Cobra zijn kenteken had gekregen, stopte

Ook onder de motorkap lacht het
Corvette-blok je toe. De kleppendeksels, de dynamo, de geleiding
voor de bougiekabels, het expansievat; alles is van gepolijst
aluminium en roestvrij staal.
De polijstschijf wordt intensief
gebruikt, daar.
Een aluminium body zou heel
mooi geweest zijn, maar dat is
niet te betalen. Polyester is ook
een mooi materiaal, maar het is
nooit helemaal stabiel. Dat heeft Jos gemerkt toen hij
eens een paar gaatjes dicht moest maken omdat zijn
buitenspiegel maar een andere plek moest. Ondanks
zorgvuldig vullen met polyester en glasvezel, ondanks plamuren en nog eens plamuren, waren enkele
weken na het spuiten toch kleine deukjes te zien.
Hij doet er luchtig over, maar perfectionist als hij is,
vindt hij dat toch stiekem vervelend.
Mooie details, zoals het V8 logo voorop, de ventilatieroosters in de voorschermen en het Chevrolet logo
op de sidepipes getuigen van oog voor het detail. Een
leek ziet het misschien niet, maar een Cobra kenner
valt het direct op. Ook aan het vermogen heeft Jos
nog wat gedaan, hoewel dat niet echt de bedoeling
was. Er was een keer bij een APK beurt een kachelslang gebarsten, waardoor de motor te heet was geworden. Later bleken er pluimpjes witte damp uit de
uitlaat te komen. Koppakkingen, dus. Vlakken hielp
niet. Er bleek in beide koppen een haarscheurtje te
zitten. Nu zitten er aluminium koppen op met nog
grotere kleppen, wasdoor het koppel van 400 naar
480 nm is gegaan. Sprintjes werden altijd al makkelijk gewonnen, maar dat gaat nu,
ondanks de automaat zelfs met
doorslaande wielen!
Staat er nog meer op het programma? Ja, want bij een rit naar
Stoneleigh met heel slecht weer
bleek de softtop voor geen meter
te passen. Die moest de hele
weg met één hand vastgehouden
worden om te voorkomen dat hij
eraf waaide. Nu is Jos bezig met
een nieuw frame, waar een bekleder straks een nieuwe softtop op
zal maken. Er hangt ook nog een
hardtop aan het plafond, die volgend jaar in kleur gespoten moet

worden, natuurlijk met een streep erop.

Het is een pure liefhebbersauto. Jos maakt er geen
lange ritten mee. “Ik ben er wel eens mee naar Italië
en naar de Moezel geweest, maar alleen op stap vind
ik niet zo leuk en aangezien ik technisch geen grote
held ben, blijf ik liever in Nederland”. Hij heeft zijn
Cobra gekocht omdat hij op het model viel. “als je wil
racen, dan moet je wat anders hebben”, zegt hij.
En de Cobra is zonder twijfel een “zij”. “Met zulke
rondingen kan dat toch niet anders? Moet je dat
kontje zien!”.

Ik kan niet anders dan hem gelijk geven. Juffrouw Cobra wordt dan ook met liefde toegedekt als we klaar
zijn en de garage gaan verlaten.
Frans de Vries

Dit artikel is eerder gepubliceerd in de Kits4All. Met
dank aan Frans de Vries, redactie KCC.
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Bron : KNAC, 3 Februari 2012

Vrijstelling motorrijtuigenbelasting klassiekers blijft
Grens van 25 naar 30 jaar
Eind 2009 besloot de Tweede Kamer bij de behandeling van het Belastingplan 2010 om de vrijstelling
van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor auto’s ouder dan 25 jaar af te schaffen. Een doorn in het
oog van elke klassiekerliefhebber. Destijds was de verdediging: de invoering van de kilometerheffing en
inkomstenderving door de schatkist.
Nu – twee jaar later –komt de Kamer op dit besluit terug. De kilometerheffing gaat (tijdens deze
kabinetsperiode) niet door en dekking is gevonden door het verhogen van het 0% tarief van de bijtelling
naar 7% per 1 januari 2014.
Al eerder had de Kamer bij de behandeling van de Autobrief van staatssecretaris Weekers (VVD) over de
toekomst van autobelastingen aangegeven de vrijstelling weer te willen invoeren. De staatssecretaris stond
sympathiek tegenover dit initiatief. Hoe dit in wetgeving te gieten, liet hij aan de Kamer over.
Afgelopen donderdag stemden VVD, PVV, CDA en SGP voor het amendement van het Tweede Kamerlid Van
Vliet (PVV). Deze partijen hebben ook een meerderheid in de Eerste Kamer.
In dit amendement is geregeld dat voor auto’s die op 31 december aanstaande 25 jaar of ouder zijn er niets
verandert. Dat zijn auto’s met het bouwjaar 1986 en eerder. In stappen schuift de grens van 25 jaar naar 30
jaar. Auto’s uit het bouwjaar 1987 worden na 26 jaar (dus in 2013) belastingvrij. Auto’s uit 1988 na 27 jaar
(dus in 2015). Auto’s uit 1989 na 28 jaar (dus in 2017). Auto’s uit 1990 na 29 jaar (dus in 2019). Auto’s van
na 1990 worden na 30 jaar belastingvrij (dus vanaf 1 januari 2021).
Anders dan nu geldt de vrijstelling van de MRB niet voor de brandstoftoeslag. Auto’s die in 2011 25
jaar of ouder zijn blijven helemaal vrijgesteld. Auto’s van latere datum op diesel en LPG blijven altijd de
brandstoftoeslag betalen. Voor deze auto’s geldt de vrijstelling alleen voor het basisgedeelte van de MRB en
de provinciale opcenten.
Oudere diesels die relatief veel vervuilen en die speciaal aangeschaft worden om veel kilometers mee te
maken blijven dus belasting betalen. Dat geldt ook voor oudere auto’s waar een LPG-installatie in geplaatst
wordt. Het is duidelijk de bedoeling van de vrijstelling om hobbymatig gebruik te ontlasten. Niet om het
aantrekkelijk te maken om veel kilometers te maken met een klassieker.
Het opschuiven van de vrijstellingsgrens naar 30 jaar is in lijn met de internationale definitie van een
klassieker. Dat is een auto van minimaal 30 jaar oud die hobbymatig gebruikt wordt.
Het handhaven van de brandstoftoeslag voor auto’s ouder dan 30 jaar maakt het onaantrekkelijker om
alleen voor het maken van veel kilometers een oude auto aan te schaffen.

De KNAC is blij dat de vrijstelling in gewijzigde vorm blijft bestaan. Voor auto’s ouder dan 25 jaar is
lang genoeg belasting betaald. Dus zeker voor die van 30 jaar of ouder. Wat eind 2009 min of meer
tussen de bedrijven door besloten werd, is nu terecht rechtgezet.

PaperSnake 1, april 2012
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Wie zorgt ervoor dat uw droomauto
geen nachtmerrie wordt?

Als er iets gebeurd met uw droomauto doet dat

Voor leden van de Cobra club Nederland zelfs

pijn, heel veel pijn. Als kitcar liefhebbers weten

met 20% extra korting!

wij dat als geen ander. Daarom hebben wij de

Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek over

Klassieker verzekering ontwikkelt: een speciale

onze gezamenlijke passie en over onze perfecte

verzekering voor Kitcars/replica’s en oldtimers.

pleister op de wond, voor als er onverhoopt

Met een uitgebreide dekking en scherpe premie.

iets mocht gebeuren met uw droomauto.

Ook uw auto verzekeringen
zijn voor ons een ABC’tje

Bellesloot 87 - 1483 XC De Rijp - 0299 - 67 22 79 - info@abcassurantien.nl

