Get ready now for the new format of
all the Sint Maarten Driving Theory
Tests ... the Individual Internet
Theory Test (IITT)
Dear Sint Maarten ‘Dutch Side Driver’ to be,
Prepare now for the new ‘Sint Maarten 2019 IITT Driving Theory Test’. This is the new norm: a completely individual
computerised theory test that has replaced the old test. You’ll be taking this test on your own individual computer and
will be able to answer questions in your own time within the total time limit chosen.
As at this moment there is no special learning traffic manual for this new test, that is why we seriously recommend
using TrafficTrainer for studying. This has been completely revised and updated to match the new questions that you
can expect in these tests.
This excellent online E-Learning tool is the best on the market, as it is updated regularly with new questions.
Because of the very much deviating regulations/rules/signs that Sint Maarten still has, we recommend that you study
together with your driving instructor/school, so that these specific differences can be clearly pointed out to you.
Don’t underestimate this test now; allow for about a total of at least 25 hours of studying time, for this is known to be
the overall average for our learner-drivers with a first-time pass!
We consider this to be the best program on the market at this moment. All our students who have gone through all the
questions managed to pass their theory test for the very 1st time! TrafficTrainer provides a free demo to get an idea of
the setup. Then for just around Naf 29,25 (€ 14,95) you can subscribe for unlimited access 24/7 (no time limit on the
hours!)
This includes 400+ Hazard Perception Test questions for the Driving Theory Test for the car licence in other countries.
This is not included in your present theory test yet, but going through them will certainly make you a better and safer
driver overall!
Advice: if you have not previously studied for this test we seriously recommend subscribing for at least a whole month
as there is quite a lot to study and lots of revision questions to run through; also remember that if you don’t pass this
test you’ll need to apply and possibly even pay again for a new test slot; also, you won’t be able to take your actual
driving test yet!
After applying and paying online you’ll get your password by return e-mail; your time will start running from the
moment you log in. During your subscription period, content support and explanations are offered through e-mail
TheorySupport at theorysupport@driveright.nl
For any further assistance, information or help for problems when logging in contact the help desk of TrafficTrainer by
e-mail or call to +31 49 2538444.
For content support, you can call DriveRight International on +31 20 4490497 or
Call / SMS / WhatsApp to +31 653817695.
(All lines open Monday-Friday 09:00 – 17:00 Central European Time Zone; for other days/times the voice mail is active).
Just click on their logo below or copy this link: http://www.traffictrainer.nl/engels

Good Luck!
If you prefer to study in Dutch, then please go to the Deep River Development app’s page:

Bereid je nu voor op het nieuwe theorieexamen op Sint Maarten ... het Individuele
Internet Theory Test (IITT)
Beste toekomstige ‘bestuurder op Sint Maarten,
Bereid je nu voor op je nieuwe IITT Theorie-examen bij het TEATT Examen Bureau Rijbewijzen op Sint

Maarten.

Op dit moment is er geen speciale handleiding voor het leren voor dit examen op Sint Maarten. We raden daarom aan
om TrafficTrainer te gebruiken om te studeren. Dit is volledig herzien en bijgewerkt om te voldoen aan de nieuwe
vragen die u in deze examens kunt verwachten. Deze uitstekende online e-learning training- en testtool is de beste op
de markt, omdat deze dagelijks wordt bijgewerkt met nieuwe vragen.
Vanwege de zeer afwijkende voorschriften / regels / tekens die Sint Maarten nog heeft, raden we je aan te studeren
samen met uw rij-instructeur / school, zodat u duidelijk op deze specifieke verschillen kunt worden gewezen.
Onderschat dit examen nu niet; sta ongeveer een totaal van ten minste 25 uur studietijd toe, want dit is bekend als het
algemene gemiddelde voor onze leerling-chauffeurs met een éérste slagingskans!
Wij beschouwen dit als het beste programma op de markt op dit moment. Al onze leerlingen die alle vragen hebben
doorlopen, slaagden er voor de allereerste keer in om hun theorie-examen te halen! TrafficTrainer biedt een gratis
demo om een idee te krijgen van de opstelling.
Daarna kun je voor slechts ongeveer Naf 29,25 (€ 14,95) je voor een week abonneren 24/7 met onbeperkte toegang
(geen tijdslimiet!)
Dit omvat 400+ vragen over gevaarherkenning voor het Theorie-Examen voor het autorijbewijs in andere landen. Deze
zijn nog niet opgenomen in je huidige theorie-examen, maar als je ze doorloopt, zul je zeker een betere en veiliger
bestuurder worden!
Advies: als je nog niet eerder hebt gestudeerd voor dit examen, raden we je serieus aan om je voor ten minste een hele
maand in te schrijven, want er is heel wat te bestuderen en heel veel examen oefent vragen om door te nemen; vergeet
niet dat als je niet slaagt voor je theorie-examen, je je opnieuw moet aanmelden en misschien opnieuw moet betalen
voor een nieuw examen; ook kan je dan nog geen rijexamen doen!!
Na het online aanvragen en betalen ontvang je je wachtwoord per e-mail; uw tijd begint te lopen vanaf het moment dat
u zich aanmeldt.
Tijdens uw abonnementsperiode worden inhoudsondersteuning en uitleg aangeboden via e-mail TheorySupport op
theorysupport@driveright.nl
Neem voor meer hulp, informatie of hulp bij problemen bij het inloggen contact op met de helpdesk van TrafficTrainer
per e-mail of bel naar +31 (0) 49 2538444.
Voor inhoudsondersteuning kunt u DriveRight International bellen op +31 (0) 20 4490497 of
Bel / SMS / WhatsApp naar +31 (0) 653817695.
(Alle lijnen zijn geopend van maandag tot vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur Centraal Europees Tijd Zone; voor andere
dagen / tijden is de voicemail actief). Klik op hun logo hieronder of kopieer deze link: http://www.traffictrainer.nl.

Succes!
Als je liever in het Nederlands met een app studeert, ga dan naar:

