
Wie verzorgt de trainingen?
De trainingen worden gefinancierd door het ZLM 
Preventiefonds. Ervaren en gediplomeerde instructeurs 
verzorgen de inhoud van de trainingen.
 
Ik wil samen met mijn partner deelnemen aan 
de training, kan dat?
Dat kan, op voorwaarde dat u beiden met uw eigen 
motor aan de training kunt deelnemen. 

Kunnen familie, vrienden of bekenden zich ook 
opgeven voor de training?
Dat kan, maar een voorwaarde is dat ze ook een 
lopende verzekering hebben bij ZLM.

Ik heb interesse in de training, maar ik de data 
komen mij niet uit, wat nu?
In 2020 organiseren we weer nieuwe trainingen. Wilt 
u op de hoogte blijven van de nieuwe trainingsdata, 
stuur dan een e-mail naar preventie@zlm.nl.  

Zijn er leenmotoren beschikbaar tijdens de 
training?
Nee, u kunt alleen deelnemen met uw eigen motor. 

Ben ik verzekerd tijdens de training?
Neemt u deel aan de training met een voertuig 
dat bij ZLM is verzekerd, dan gelden de 
verzekeringsvoorwaarden ook tijdens de training. Is 
uw voertuig enkel WA verzekerd en veroorzaakt u de 
schade zelf, dan is uw eigen schade niet verzekerd.

Hoe kan ik betalen?
U ontvangt een factuur per post of e-mail. Contant 
of met PIN betalen op de trainingsdag is helaas niet 
mogelijk. 
 
Wat gebeurt er als ik me aanmeld en de 
training al vol is?
Wij nemen dan contact met u op. U kunt dan kiezen 
voor een andere locatie of datum of uw inschrijving 
annuleren. 

Wat houdt het programma precies in?
Iedere training bestaat uit een theorie- en 
praktijkgedeelte. Tijdens de theorie frissen we de 
verkeerskennis op. In de praktijk gaat u met uw eigen 
voertuig aan de slag onder begeleiding van een 
instructeur. Alle onderdelen van de training vinden 
plaats op een afgesloten parkeerterrein. De training 
bevat géén praktijkrit op de openbare weg. 

Krijg ik nog korting op mijn verzekering als ik 
deze training heb gedaan?
U krijgt geen extra korting op uw verzekering na het 
volgen van de training. Omdat u klant bent bij ZLM 
bieden we de trainingen tegen een lage prijs aan. 

Is deze training anders dan een training van een 
andere aanbieder omdat het zo goedkoop is?
Nee deze training heeft dezelfde inhoud als andere 
trainingen. ZLM betaalt een groot deel van de kosten.
Wij bieden de training voordelig aan, omdat wij willen 
investeren in preventie.

Waarom zou ik meedoen aan deze training?
U weet ongetwijfeld hoe u met uw voertuig de weg 
op moet. Wij helpen u met deze training graag om uw 
vaardigheden te verbeteren.

Worden de prestaties van deelnemers 
doorgegeven aan ZLM?
Nee. De training is bedoeld om theoretische en 
praktische kennis op te frissen. Tijdens de training 
krijgt u zelf feedback van de instructeurs. U hoeft géén 
examen te doen en informatie wordt niet aan ZLM 
doorgegeven. 

Ik heb problemen met online aanmelden, is er ook 
een andere mogelijkheid?
Wij hebben de voorkeur voor online aanmelden. 
HKomt u er echt niet uit, neem dan contact met ons 
op via telefoonnummer 0113 - 238 898.

Heeft u een andere vraag?
Dan kunt u contact opnemen met Naomi Priem, 
medewerker Schadepreventie via 0113 - 238 898  
of preventie@zlm.nl
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