
CURSUS PROMOTOR ONROUTE 7 63

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

Hierboven lijkt het routepunt prima te staan, maar als 
je verder inzoomt dan blijkt het toch mis:
 

ongeluk doet staat die mogelijk standaard ‘uit’ en 
moet dus even ingeschakeld worden. Klik in de 
balk meteen boven de kaart op ‘routepunten met 
de muis verschuiven’:
 
Zet het punt op de weg:  
En je ziet dat het oude vlaggetje blijft staan, maar 
het nieuwe (op de weg) nu het cijfer 2 krijgt.  
TIP: mocht het verschuiven van de routepunten 

De oorzaak kan zijn dat je even wat slechtere ont-
vangst had, maar het kan ook voorkomen dat de kaart 
gewoon niet helemaal klopt. 

En dat leidt dan ook inderdaad tot een ongewenste 
aanwijzing onderweg:
 

Om dat te voorkomen is het dus zaak dat vlaggetje 
even te verplaatsen. Om te voorkomen dat je dat per 

niet lukken: sla de route dan eerst even op.
Een alternatieve methode is met de rechtermuis-
knop op de weg te klikken en een routepunt toe 
te voegen. Verwijder vervolgens handmatig het 
‘oude’ routepunt uit de lijst met tussenpunten.
Doorloop zo één voor één alle ‘vlaggetjes’ in de 
route: in de regel staat ongeveer 1 op de 5 nèt 
verkeerd. Ben je eenmaal klaar, druk dan opnieuw 
op ‘route berekenen’. Je zult zien dat de ‘onjuiste 
aanwijzing’ ook inderdaad verdwenen is.
Het resultaat: weliswaar niet helemaal automa-
tisch, maar toch in een handomdraai razendsnel 
vertalen van een track naar een foutloze route.
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