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Geachte partner, 

 

Bij deze brengen wij u graag op de hoogte van een promotionele campagne die we introduceren in de 

maanden september en oktober 2019. 

Om het gebruik van motorfietsen aan te moedigen, willen we tussenkomen in de globale kosten die 

gelinkt zijn aan het behalen van het motorrijbewijs voor jonge motorrijders (A2).  

We zijn ervan overtuigd dat ons brede gamma aan Honda motoren en scooters, heel wat te bieden 

heeft om onze gemeenschappelijke klanten tevreden te stellen. En dit al vanaf het begin van hun 

leerproces op twee wielen.  

Concreet wil dit zeggen dat we de lesuren van uw leerlingen die een A2 rijbewijs willen halen of reeds 

behaald hebben in 2019, zullen terugbetalen. Dit bij aankoop van een nieuwe Honda, in de maanden 

september en oktober, met een vermogen lager dan 35 kW (zie details hieronder).  

Natuurlijk kan deze actie alleen vlot verlopen als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: 

✓ De terugbetaling gebeurt slechts op vertoon van de factuur van de rijschool. 
✓ De aankoop van het voertuig moet gebeurd zijn op dezelfde naam als die van de deelnemer aan 

de rijlessen, in de maanden september of oktober 2019.  
✓ Honda komt tussen tot een maximumbedrag van € 600,- inclusief BTW. 
✓ Deze actie kan niet gecumuleerd worden met andere lopende acties.  
✓ De terugbetaling is van toepassing bij een aankoop van een nieuwe Honda met maximum 35 kW 

(zonder ombouwkit) EN meer dan 125 cc. Deze laatste categorie maakt geen deel uit van onze 
actie. Met andere woorden, deze actie geldt op de volgende modellen: CB300R. CB500F, CBR500R, 
CB500X of CMX500.   

 

We rekenen op u om rond deze actie een maximale communicatie te voeren binnen uw sociaal 

netwerk, op websites, evenementen, enz... Dit om te komen tot een geslaagde actie, zowel voor u, de 

nieuwe motorrijder, als voor Honda. 

We maken ook graag van deze gelegenheid gebruik om u te herinneren aan de specifieke 

rijschoolcondities waarvan u kunt genieten bij aankoop van Honda motorfietsen als les- of volgmotor; 

een korting van 16% op alle nieuwe motorfietsen, onmiddellijk van toepassing bij uw dealer.  

Wij wensen u bij deze alvast veel succes en willen u nogmaals bedanken voor het vertrouwen dat u 

stelt in ons merk.  

 

 

Vincent Verhulsel      Tom Cambien 

Sales Section Manager     Manager MC Division 

MC Division BeLux      Benelux 

 

 


