
BPM & Slurptax vrij bouwen !!! 

 

Zoals u niet ontgaan is, is in Nederland de belasting op een nieuw te bouwen Cobra een 
zeer hoog bedrag. Dit heeft te maken met de co² toeslag, die u moet afdragen als u een 
nieuw gebouwde Cobra aanbiedt bij de douane(belasting),  dit geldt ook als u een Cobra 
aanbiedt die u via het buitenland (zoals de UK) op kenteken heeft laten zetten. 

 
Daarom hebben wij uniek concept ontwikkeld, waardoor u als bouwer geen co² toeslag 
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.  

 
Er zijn diverse motorkeuzes mogelijk en we kunnen zelfs een pakket aanbieden, waarbij 
de motor niet voorzien hoeft te zijn van een emissiebestrijdingssysteem (géén 
motormanagement, katalysators en lambdasondes). 

 

Prijzen startpakket vanaf € 10.995,= (inbegrepen zijn BNL 427 chassis + ophanging + kenteken + 

montage handleiding) 

 
Alle delen/pakketten die u nodig heeft om deze Cobra te bouwen, 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. 

 
Dax Benelux - Hoogeind 75 - 2321 Meer - Tel. +32 (0)3 3159362 - info@daxbenelux.com 

 
 

mailto:info@daxbenelux.com


BNL 427 prijslijst 

Startpakket 
BNL 427 chassis + ophanging + kenteken+montage handleiding+montage handleiding 

 

Chassis revisiepakket 
Stuurhuisset met spoorstangkogels 
Stuuras met kruiskoppelingen 
Bouten en moeren 
Schokbrekers met veren 
Ophangings-en diffbussen 
Ophangingskogels 

 

Remmen pakket 
Remleidingset met lampschakelaar 
Flexibele remleidingen 
Hoofdremcilinder en servo 
Pedalenbox 
Handremhandel met kabel 
Reservoir met slangen 

 
Electro pakket 
Bedradingsset 
Accukabels + en – 
Halogeen koplampen 
Bev. koplampen en chroomringen 
Achter- en nummerplaat lamp 
Richtingaanwijzerset 
Claxons en ruitensproeierset 
Instrumentenset met installatieset 

 
 
 
 

 
- Startpakket vanaf € 10.995,= 
- Chassis revisiepakket € 2.715,= 
- Remmen pakket € 1.543,= 
- Body pakket € 5.799,= 
- Electro pakket € 2.443,= 
- Brightwork pakket € 2.236,= 
- Benzinetank pakket € 879,= 
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Body pakket 
427 Body+deuren+achterklep en met keuze 
uit vier verschillende type motorkappen 
Motorkapscharnieren 
Deurscharnieren 
Bevestiging stuurkolom 

 

Brightwork pakket 
Raam getint in verchroomd messing 
Sierplaatjes voor onder raam 
Motorkapsloten 
Bagageklep slot 
Bagageklep scharnieren 
Bagageklep gascilinders 
Deursloten met sluitplaten 
Sierplaatjes deurscharnieren 
Zijventilatie 
Dashboardspiegel 
Ventilatieafwerkstrips raam 

 

Benzinetank pakket 
Tankbevestigingsset 
Benzineniveau zender 

 

 


