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Promotor OnRoute is een samenwerking van Promotor, Waypoint en ANWB.

2007 / 2008

Jouw persoonlijke toertochtplanner

Naam(+voorletters)     m / v

Adres

Postcode Woonplaats

Geb. datum e-mailadres

Telefoon Mobiel

Datum Handtekening

Stuur deze bon in een enveloppe zonder postzegel naar 
WIAL, tav ANWB Lezersservice, Antwoordnummer 10504, 4870 WB Etten Leur.

Merk Motor Type Bouwjaar

 Ja, ik bestel Promotor OnRoute

Ja, ik bestel Promotor OnRoute voor de prijs van €                                     . 
Ook machtig ik Promotor om dit bedrag eenmalig van mijn bank/girorekening                                                te incasseren.

Promotor-abonnee  € 99
ANWB-lid  € 119
Helemaal geen lid of abonnee  € 135

Lidmaatschapsnummer Het lidmaatschapsnummer staat niet meer op de adreslabels, maar wel op je lidmaatschapskaart. Let op: 
via [w]promotor.nl kun je ook bestellen, en daar heb je de mogelijk-
heid om voor €124 een OnRoute én een jaarabonnement op Promotor 
te nemen!7

"
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Voor hardnekkige installatieproblemen raden we 
aan gebruik te maken van het e-mailadres. Hou 
er rekening mee dat het antwoord enkele dagen 
op zich kan laten wachten. Heb je dan nòg geen 
antwoord, probeer het dan eventueel vanaf een 
ander emailadres; het kan zijn dat spamfi lters de 
communicatie verstoren.

Cursus
Waypoint biedt een cursus 
Onroute aan. Met groepjes 
van een man of tien, onder 
leiding van een van de in-
structeurs van Waypoint. 
Vooral bedoeld voor wie 
minder bedreven is met de 
PC en het programma ge-
woon wat sneller onder de 
knie wil krijgen. 

Telefoon en e-mail
Voor meer technische vragen, zoals installatiepro-
blemen, kun je het best telefonisch of via e-mail 
contact opnemen. Het telefoonnummer en e-mail-
adres vind je in de OnRoute-DVD box. Let op! Het 
telefoonnummer is een betaalnummer (niet goed-
koop) en bovendien alleen tijdens openingstijden 
bereikbaar. Ook die tijden vind je in de DVD-box.

De cursusdata zijnDonderdag 22 november 13.00-17.00 NotterVrijdag 23 november 13.00-17.00 NotterZaterdag 24 november 12.00-16.00 NotterDonderdag 29 november 13.00-17.00 MoordrechtVrijdag 30 november 13.00-17.00 MoordrechtZaterdag 1 december 12.00-16.00 Moordrecht
Deelname aan de Promotor Onroute cursus kost voor Promotorabonnees 30 euro p.p. (normaal 40 euro)! Voor meer informatie en aanmelden: zie http://cursus.gps.nl

Onderstaande cursusdata zijn 
specifi ek voor Promotorabonnees.
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