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de Zumo 595 behoorlijk zal instorten. Want 

ondanks het kleinere scherm heeft de Zumo 

396 een veel betere prijs/kwaliteit verhou-

ding. Enkele van die vernieuwingen zijn leuk, 

maar zullen lang niet door iedereen worden 

gebruikt. Net als de 595 heeft de 396 nu live 

tracking: anderen kunnen je positie online 

live volgen, als je dat wilt tenminste... Ook 

kan het toestel na een ongeval automatisch 

een SMS sturen naar een van tevoren inge-

stelde contactpersoon. Tijdens de test viel de 

Zumo uit mijn handen op het bureau en ‘zag’ 

dat ik kennelijk was gecrashed. Nieuw is ook 

dat je bij het zoeken naar POI’s Tripadvisor 

kunt gebruiken. Tenminste: de waarderingen 

van Tripadvisor worden getoond. 

Belangrijker is dat de Zumo 396 ook WiFi 

heeft. Kaart -en firmware updates gaan niet 

meer via de computer, maar ‘door de lucht’. 

KRONKELWEGEN

Over de kaart gesproken: ik ben erg kritisch 

over de kronkelwegen-optie van Garmin. De 

Zumo 396 is op dat vlak helaas niet zo goed 

als de TomTom. Er wordt nog steeds te veel 

voor N-wegen gekozen, maar het is wel ver-

beterd ten opzichte van de voorgangers. Ook 

werkt de Zumo 396 nu samen met de Smart-

phone link app. In tegenstelling tot de 395 

krijg je nu verkeersinfo en weerberichten ge-

toond en kun je notifications van je smartp-

hone op het Zumoscherm zien. Je kunt ze 

ook uitschakelen...

IN DE CLOUD

Maar het allerbelangrijkste is dat je via die app 

ook gpx-bestanden kunt uitwisselen! Routes 

uit het toestel mail je via de app naar de  

cloud. Ook omgekeerd: een gpx aan jezelf 

mailen, openen in de app en met een druk 

op de knop naar je Zumo zenden. En dat is 

superbelangrijk, want het betekent dat je rou-

tes kunt laden zonder PC. Net als bij de Rider 

kun je op een online planner als MyRoute-

App, Mydrive, Routeyou of Kurviger routes 

maken en via je telefoon naar de Zumo stu-

ren. Ik gebruik dat nu al enkele jaren met de 

Rider en geloof me: je wilt niet meer anders! 

Zelfs je laptop kan thuisblijven, want omdat 

die planners online werken kun je ook rou-

tes maken op je iPad of android tablet!

In de praktijk is de 396 dus wel degelijk een 

belangrijk nieuw toestel; het effent het pad 

om soepel te kunnen werken met ‘routeplan-

nen 2.0’. En, ofschoon Garmin geen zeker-

heid geeft, het kán bijna niet anders dan dat 

Garmin haar eigen routesoftware op enig 

moment gaat moderniseren. De Zumo 396 

is er in ieder geval klaar voor.  

De Zumo 396 LMT-S, zoals hij voluit heet, 

kost 399 euro. Dat is inclusief autosteun, 

maar in tegenstelling tot de Zumo 395 en Ri-

der 550 is de kaartdekking ‘slechts’ heel Eu-

ropa. Er komt ook een Zumo346 LMT-S voor 

349 euro (zonder autosteun en kaartdekking 

West-Europa). 

KIJK OP JE SMARTPH0NE

Een videoreview en een vergelijking tussen 

de Garmin Zumo 396 en TomTom Rider op 

je sm,artphone of tablet? Scan de QR code!
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