
 

WayPoint paasnieuwsbrief 

Beste lezer, 

Komend weekend is het Pasen! Voor onze klanten in het noorden en zuiden van het land goed 
nieuws, tweede paasdag zijn onze vestigingen in Leek en Venray geopend. Je kunt daar maandag 
terecht van 11.00 tot 16.00 uur. Daarnaast hebben we nog een paar leuke aanbiedingen en ander 
nieuws: 

1. WayPoint Leek en Venray tweede paasdag geopend 
2. TomTom Rider 450 
3. Nieuwe Mio Cyclo serie 
4. Zumo 590-595 accuprobleem (en oplossing) 
5. Motorkaart update 
6. Handige tip voor Geocachers 
7. Vacatures in Leek, Hilversum en Venray 
8. Enquête 

 

 

1. WayPoint Leek en Venray 2e paasdag open 

Zoals je al gelezen hebt in de aanhef zijn onze vestigingen in Leek en Venray geopend. De opening 
van onze winkel wordt gecombineerd met de paasshows van MotoPort. Traditiegetrouw vind je dan 
ook bij MotoPort tal van acties en activiteiten! Voor de paasacties van WayPoint volgt een aparte 
nieuwsbrief. Maar ze zijn ook te vinden op deze actiepagina. 

 

 

2. TomTom Rider 42, 420, 450 en 450 Premium Pack 

Met de introductie van de Rider 4x0 serie heeft TomTom een erg succesvol motortoestel in de markt 
gezet. De eenvoudige bediening, leuke kronkelroute functie en slimme omgang met routes spreekt 
veel gebruikers aan. TomTom heeft deze week de tweede generatie van dit model aangekondigd. De 
TomTom Rider 42, 420 en 450! Wat uiterlijk betreft zijn er behoorlijk wat gelijkenissen, de volgende 
dingen zijn vernieuwd: 

https://snelbalie.gps.nl/producten:diversen:Actie2
https://www.gps.nl/motornavigatie/tomtom_rider_450.html


 Slim scherm, op de nieuwe Rider kun je instellen of je deze met dunne of dikke handschoenen 
bedient. De aanraak gevoeligheid kun je dus beïnvloeden, iets wat het bedieningsgemak moet 
verbeteren. 

 Alleen bij de 450; voorgeladen routes en nuttige punten; naast een selectie routes is er ook 
een serie nuttige punten toegevoegd met o.a. motorhotels, bergpassen en motormusea. 

 In combinatie met je smartphone kun je melding krijgen voor verkeersonveilige situaties en 
opstoppingen. 

De TomTom Rider 42 krijgt de kaart van West-Europa, de TomTom Rider 420 heeft de kaart van heel 
Europa en de TomTom Rider 450 heeft werelddekking. Van de TomTom Rider 450 komt ook een 
Premium Pack. De nieuwe Rider wordt begin mei verwacht. De Rider 450 krijgt een prijs van € 399,95. 

Voor meer informatie, reserveren en bestellen klik hier.  

 

 

3. Nieuw; Mio Cyclo serie 400, 405 en 605 

Inmiddels is Mio al weer jaren actief op de markt voor de fietsers. Mio was destijds het merk die een 
rondritplanner (Surprise Me) heeft geïntroduceerd! Natuurlijk een erg leuke functie om makkelijk een 
rondje te kunnen fietsen. Mio heeft voor ieder wat wils, toestellen voor de recreatieve gebruiker, maar 
ook voor de fanatieke fietsers! 
Mio introduceert nu de Mio 400, 405(HC) en 605HC. Wat opvalt aan de nieuwe serie is het mooie 
grote scherm, maar liefst 4 inch. Een stuk groter dan wat nu als standaard wordt gezien. De 
afleesbaarheid is verbeterd en bij het meest uitgebreide model beschik je over sensoren zonder 
magneten. Daarnaast zijn er natuurlijk nog tal van vernieuwingen, de kaarten zijn uitgebreid naar heel 
Europa en de batterijduur is verbeterd. De nieuwe modellen zijn vanaf begin mei leverbaar.  

Voor meer informatie klik hier.  

 

https://www.gps.nl/motornavigatie/tomtom_rider_450.html
https://www.gps.nl/fietsnavigatie/mio_cyclo_605hc.html
https://www.gps.nl/fietsnavigatie/mio_cyclo_605hc.html


 

4. Accu probleem Zumo 590LM en 595LM 

Waarschijnlijk hebben de meeste Zumo 590LM en Zumo 595LM gebruikers wel eens ervaren dat de 
accu niet goed vol te laden is. Ook na een dag rijden op de motor geeft de accu binnen een paar 
minuten al aan dat deze weer leeg is. Dit komt doordat de Zumo tijdens het gebruik zoveel stroom 
vraagt dat hij niet meer in staat is om zijn accu op/bij te laden maar er kan ook nog een andere 
oorzaak zijn. Er zijn een aantal manieren om dit op te lossen. Het is in ieder geval belangrijk om de 
accu met enige regelmaat goed op te laden met een 2 ampère lader. De juiste methode leggen we 
hier uit. Weet je niet zeker of je een geschikte lader hebt, dan kun je er nu eentje voor € 5,- kopen. 
Daarnaast zijn we er recentelijk achter gekomen dat een groot deel van het probleem veroorzaakt 
wordt door een slecht contact van de connector. Door de contactpennetjes van de accu te 
modificeren, krijgen we in de meeste gevallen de accu weer volledig operationeel. In onze vestigingen 
hebben we de juiste tools liggen om deze modificatie uit te voeren. Ben je in de buurt, heb je last van 
een slecht ladende accu en ben je klant van WayPoint kom dan even langs zodat we je accu 
kosteloos aan kunnen passen. Is de Zumo niet bij WayPoint gekocht of heb je motorvrienden die de 
Zumo elders hebben aangeschaft dan mag je uiteraard ook langskomen maar dan vragen we voor 
deze modificatie 15,- Euro.   

 

 

 

https://www.mywaypoint.nl/page/faq/artikel/348
https://snelbalie.gps.nl/artikel:way-usb7


5. OnRoute Motorkaart 2017-2018 

De nieuwste versie van de motorkaart is inmiddels te koop. Beschik je nog over een voorgaande 
versie dan kun je deze nu voordelig updaten. Op dit moment is het alleen nog mogelijk om te updaten 
wanneer je beschikt over een voorgeprogrammeerde microSD. Doordat de motorkaart weer wat meer 
ruimte inneemt, lopen we tegen de grenzen aan van de capaciteit van de microSD kaartjes die we bij 
de vorige versies hebben gebruikt. We hebben er dan ook voor gekozen om de nieuwe versie op een 
16GB kaartje te zetten. Om het updaten van het voorgeprogrammeerde kaartje makkelijk te laten 
verlopen, hebben we er voor gekozen dit te doen door het kaartje om te gaan ruilen. De prijzen voor 
het updaten bedragen: 

 Benelux (oud) naar Benelux 2017-2018 € 39,- 
 Midden- / West-Europa (oud) naar West-Europa 2017-2018€ 59,- 
 Benelux (oud) naar West-Europa 2017-2018 € 99,- 

Heb je de motorkaart 2015/2016 na 1 januari 2017 aangeschaft dan is het updaten gratis. Neem je 
huidige  kaartje mee naar een van onze winkels en dan kan deze daar omgeruild worden. We vragen 
de klanten die de motorkaart op DVD of als download hebben gekocht, nog even geduld te hebben. 
Binnenkort is daar de updateprocedure voor gereed.  

 

 

6. Geocaches laden 

Het afgelopen jaar zijn de meeste geocachers wel tegen het probleem aangelopen dat je niet meer 
direct een cache vanaf de site in je toestel kunt laden. Dit komt omdat de meeste browsers de Garmin 
Communicator plug in blokkeren. Je kon de caches 1 voor 1 als gpx bestand downloaden of een 
pocket query aanmaken. Er is nu nog een methode, door de caches in een lijst te zetten kun je met 
behulp van Garmin Express de lijst met caches in een keer naar je toestel verzenden. Hoe dit stap 
voor stap gaat kun je hier nalezen.  

Deze functie werkt overigens alleen wanneer je Premium Member bent op geocaching.com.   

 

https://www.mywaypoint.nl/page/faq/artikel/366
http://geocaching.com/
https://www.mywaypoint.nl/page/faq/artikel/366


 

7. Vacatures 

Het seizoen is weer in volle gang, dat geeft natuurlijk wat meer drukte in onze winkels. Daarom zijn we 
voor onze winkels in Leek, Hilversum en Venray op zoek naar een extra medewerker die in ieder 
geval op zaterdag beschikbaar is. Daarnaast zullen we in de vakantieperiodes ook een extra beroep 
op je willen doen. Om die reden is de functie prima geschikt voor studenten. Ben je of ken je iemand 
die aan ons profiel voldoet laat dan wat van je horen! Uiteraard geven we de voorkeur aan kandidaten 
die al de nodige ervaring hebben met onze producten, maar ben je niet bang om te leren en vind je 
het allemaal interessant dan kun je uiteraard ook reageren. Voor meer informatie ga je naar 
vacature.gps.nl  

 

  

8. Enquête 

Regelmatig hebben we binnen ons bedrijf stagiaires of afstudeerders aan het werk. Op dit moment is 
Melvin Kool bezig met zijn afstudeerscriptie. Als student commerciële economie aan de Hogeschool 
Rotterdam is hij aan het onderzoeken op welke punten wij ons kunnen verbeteren. Je kunt hem heel 
erg helpen door deze enquête in te vullen. Het invullen kost 5-10 minuten van je tijd. Namens Melvin 
bedankt!  

  

  

  

 

Groeten uit Notter, Moordrecht, Vessem, Leek, Heerhugowaard, Hilversum en Venray! 
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https://www.phplist.com/poweredby?utm_source=download3.2.5&utm_medium=poweredtxt&utm_campaign=phpList
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