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2008 / 2009

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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Simpeler roadbook
Een foutloos roadbook is alleen te maken door 
een route daadwerkelijk met pen en papier te rij-
den. Hoe gedetailleerder de aanwijzingen, hoe 
langer het papier en hoe groter de kans op fouten. 
Vandaar dat we nu ook een sterk vereenvoudigde 
versie hebben gemaakt: met een kaart en een 
globale aanduiding van de plaatsen langs de 
route. Uiteraard is het nog steeds mogelijk ook 
de andere varianten te printen.

Routes en tracks importeren
Waar veel gebruikers erg blij mee zullen zijn is de 
nieuw mogelijkheid om ook bestaande routes te 
kunnen importeren. Maar niet alleen routes: zelfs 
tracks! Niet alleen kun je daardoor vrijwel alle 
routes die je op internet tegenkomt inladen in 
OnRoute, bovendien kun je een route die je net 
gereden hebt vrijwel automatisch omtoveren in 
een OnRoute-route. 

Handig voor motorclubs. Het maken van een 
basis-roadbook is zo véél eenvoudiger: even met 
de GPS een route rijden, inladen, een beetje na-
bewerken, en printen maar!

Afbeelding 8

Lever je oude DVD inDe vele duizenden eerste gebruikers van ons programma laten we niet in de kou staan. Tegen inlevering van je oude, originele, DVD ontvang je de nieuwe versie met forse korting! Je betaalt dan niet de volle aankoopsom van minimaal 99 euro, maar slechts 39 euro. Alleen al voor een kaartupdate betaal je normaal meer! Op www.OnRoute.nl lees je hoe dat in z’n werk gaat.  Of kom naar de Motorbeurs in Utrecht; daar geven we doorlo-pend demonstraties, en als je je oude DVD meeneemt, kun je die ter plekke omruilen!

In de volgende Promotor: onder andere het im-
porteren en exporteren van ‘points of interest’.

Vooral de OnRouters in het rivierengebied zullen 
de optie ‘veerboten niet vermijden’ herkennen: 
een veerboot levert een onbepaalde ‘vertraging’ 
in de route en heeft daardoor standaard een hoge 
‘weerstand’. En dan kon het voorkomen dat On-
Route het vertikte om een veerboot te nemen, ook 
al stond er een routepunt meteen aan de over-
kant. Door ‘veerboten niet vermijden’ aan te vin-
ken worden pontjes makkelijker genomen.
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