Welkom bij de Mercedes-Benz R/C 107 Club
De Mercedes R/C 107, beter bekend onder de naam SL(C), is geproduceerd van april 1971 t/m
augustus 1989 en is daarmee het langst geproduceerde model van Mercedes-Benz ooit.
Volgens velen is de 107 SL één van de mooiste roadsters ooit gebouwd. Het sierlijke ontwerp
werd vroeger dan ook veel gebruikt in speelfilms en TV series.

De Nederlandse R/C 107 Club bestaat uit enthousiaste eigenaren van 107 SL’s en SLC’s.
Er worden vele activiteiten georganiseerd:
Toerritten
Circa zes keer per jaar worden toerritten gehouden in de mooiste gebieden van ons land.
Sleuteldagen
Enkele keren per jaar kan men gezamenlijk sleutelen. Er zijn leden aanwezig met veel technische
kennis over de MB 107, die aanwijzingen kunnen geven. Op de verschillende sleutellocaties kan
men gratis beschikken over een brug en diverse gereedschappen. Tevens zijn op de meeste
sleuteldagen vrijwel alle onderdelen (gebruikt) te koop. Verder is het altijd een leuke sociale
gebeurtenis om bij te praten over de gezamenlijke hobby.
Uitwisseling kennis
Op alle gebieden wordt kennis verzameld en uitgewisseld. Of het nu om technische kennis gaat
of om de juiste historische gegevens over de MB 107. Een belangrijke verzamelbron is te vinden
op de website van de club. Ook is daar een forum waar men elkaar helpt met diverse vragen.
Lidmaatschap
Het lidmaatschap biedt veel voordelen: deelname aan toerritten en sleuteldagen, forse korting
op oldtimerverzekeringen. De MB 107 Club is aangesloten bij de MBAC. Dat betekent dat u
o.a. kunt deelnemen aan de MBAC evenementen en dat u regelmatig het prachtige blad
“Mercedes-Benz Classic” ontvangt. Ook heeft u recht op korting op onderdelen en
werkzaamheden bij de Mercedes-Benz Classic Partners. U krijgt korting op oldtimertaxaties,
accu’s, vervanging of reparatie van uw cabriokap, autobekleding en aircoreparaties. Regelmatig
komen hier nog meer voordelen bij. De kosten van het lidmaatschap bedragen slechts € 60,- per
jaar. Indien u voor 1 januari betaalt, ontvangt u € 10,- korting op de contributie.
Voor meer informatie of om direct lid te worden: www.mb107sl-club.nl

