
CURSUS PROMOTOR ONROUTE 9 67

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, t.a.v. ANWB, Contact Center, Antwoordnummer 10504, 4870 WB Etten-Leur.

Merk Motor Type Bouwjaar

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!8

"
 Ja, ik bestel Promotor OnRoute

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

2008 / 2009

Jouw persoonlijke toertochtplanner

Alle Promotor-routes overzichtelijk op een rij!
Merk ook op dat je, als je een route aanklikt, onder in 
beeld nog een verhaal kunt toevoegen. Dat kan een 
omschrijving van de route zijn, maar ook gewoon een 
verslagje van hoe het was, of dingen die leuk zijn om 
te onthouden.
Heb je een foto online staan en zet je die in te tekst 
als <IMG src=”http://het webadres van je foto”>, dan 
komt ook die keurig in beeld!

Klik nu op ‘Alleen eigen ritten tonen’: TIP
Wil je een route e-mailen naar een kennis die ook 
OnRoute heeft, mail dan niet vanuit het programma, 
maar stuur hem eenvoudigweg de bcr-fi le toe. Ook 
de toegevoegde omschrijving komt dan mee!

Om het wat makkelijker te maken, hebben we de bcr-
files van alle routes van het afgelopen jaar in één 
zip-bestand gezet. Download dat bestand en zet de bcr-
files in een Promotor-map zoals hier omschreven en je 
collectie is weer uitgebreid!

Het resultaat: 

OnRoute weet nu waar je woont.
Druk je vervolgens bij de selectie van een route op 
het ‘huisje’, dan vervangt OnRoute het startpunt van 
de route automatisch door je eigen adres:

Als je dan klikt op ‘Rit overnemen’, berekent OnRoute 
dus ook de route-naar-de-route!

Thuisadres:
Meestal zul je een route 
vanuit huis willen starten. 
Zorg dus dat OnRoute je 
thuisadres kent. Kwestie 
van klikken op adresboek:

En daar een nieuw adres aanmaken. Vervolgens klik 
je op je eigen adres en op het ‘huisje’ linksboven:
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