
 

ALGEMENE VOORWAARDEN - ANWB Rijopleiding  
We got your back – Februari 2019 

Algemeen 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB Rijopleiding B.V., 

gevestigd te Eindhoven aan de Frederiklaan 1b, (hierna: “ANWB Rijopleiding”) 

organiseert in het kader van de campagne “We got your back”, in de periode van 21 

februari t/m 29 maart 2019 een winactie, (hierna: “winactie”) waarbij deelnemers een 

autorijopleiding kunnen winnen, welk onder het kopje is gespecificeerd. Door deelname 

aan de winactie aanvaardt de deelnemer deze actievoorwaarden. Deelname kan 

gedurende de actieperiode plaatsvinden via anwb.nl/we-got-your-back. 

ANWB Rijopleiding behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de 

organisatie van) de winactie stop te zetten of de winactie en/of deze algemene 

actievoorwaarden te wijzigen. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en 

staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door ANWB Rijopleiding bekend 

gemaakt worden via anwb.nl/we-got-your-back). 

Deze algemene actievoorwaarden lees je hieronder én zijn te vinden op anwb.nl/we-got-

your-back. 

Deelnemers 

 Voor deelname dient de deelnemer tenminste 16,5 jaar of ouder te zijn.  

 

 De deelnemer heeft een Gezondheidsverklaring voldaan.   

 

 Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland. Deelname is 

uitgesloten voor personen werkzaam bij ANWB Rijopleiding, ANWB of gelieerd aan deze 

bedrijven (zoals reclamebureau, mediabureau werkend in opdracht van ANWB 

Rijopleiding of ANWB). 

 

 ANWB Rijopleiding heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de prijsvraag indien 

de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere 

wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de 

deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs en de deelnemer doet 

hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te 

bevorderen. 

Deelname 

 Deelname is geldig wanneer de deelnemer op de officiële Facebook- en Instagrampagina 

van ANWB Rijopleiding een vriend(in) tagt ter aanmoediging in een van de berichten van 

de social media campagne “We got your back”.  

 

Communicatiekosten 

 

 Aan de winactie zijn geen communicatiekosten verbonden.  

https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/we-got-your-back
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/we-got-your-back
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/we-got-your-back
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/we-got-your-back
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-halen/auto/gezondheidsverklaring-autorijbewijs.htm


 

Prijs  

 Deelnemers die getagd zijn in het kader van de winactie maken kans op een 

autorijopleiding (rijbewijs B) ter waarde van € 2.350,00. De autorijopleiding zal worden 

afgenomen bij de dichtstbijzijnde ANWB Rijschool ten aanzien van de woonplaats van de 

deelnemer.  

 

Prijs  

 

Aantal  

 

Economische waarde  

 

Totale pakket  

 

Autorijopleiding  

 

1  

 

€ 2.350,00  

 

€ 2.350,00 

 

 De prijs wordt door ANWB Rijopleiding ter beschikking gesteld conform de status waarin 

deze op dat moment verkeren. ANWB Rijopleiding is niet aansprakelijk voor enige 

(zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijs en/of enige andere schade aan de prijs 

(inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).  

 

 De prijs is niet inwisselbaar tegen contanten, goederen, andere prijzen en/of diensten. 

 

 ANWB Rijopleiding behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de 

beschreven prijs andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken. 

 

 De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door ANWB Rijopleiding of een ander 

daartoe aangestelde partij. In het laatste geval blijft ANWB Rijopleiding verantwoordelijk 

voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in 

overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald. 

 

 Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. 

ANWB Rijopleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs 

door de winnaar. 

Toekenning prijzen 

 In week 10 vindt er een trekking plaats onder de deelnemers die betrokken zijn bij de 

winactie “We got your back”. De winnaar wordt op objectieve wijze door een onpartijdige 

computerprogrammatuur geselecteerd. 

 

 De winnaar kan per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs 

op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of 

telefoonnummer. 

 

 De winnaar dient zich op verzoek te identificeren om toekenning van de prijs mogelijk te 

maken.  

 

 Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden 

voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is ANWB Rijopleiding gerechtigd 

een andere winnaar te trekken. 

 



 

 Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 

Gegevens 

 De deelnemer verleent aan ANWB Rijopleiding toestemming om zijn/haar naam als 

winnaar te vermelden in alle door ANWB beheerde media. De deelnemer erkent door 

deelname aan de prijsvraag op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde 

gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt zoals nader uiteengezet 

op de website anwb.nl/jouwprivacy onder “privacy en cookies” en de deelnemer gaat 

daardoor akkoord met dit privacy beleid. 

 

 De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag 

en de uitreiking van de prijs. In dat kader is ANWB Rijopleiding gerechtigd om na 

digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde 

partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie. 

Aansprakelijkheid  

 Ondanks de grootst mogelijke zorg die ANWB Rijopleiding aan de organisatie van de 

winactie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. 

Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door ANWB Rijopleiding openbaar 

gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen ANWB Rijopleiding niet worden 

tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor ANWB Rijopleiding 

in het leven roepen. ANWB Rijopleiding is niet aansprakelijk voor enige schade, van 

welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de winactie. 

ANWB Rijopleiding is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer 

in verband met deelname aan de winactie maakt. 

 

 De deelnemer vrijwaart ANWB Rijopleiding van aanspraken van derden in verband met 

een niet-nakoming van deze algemene actievoorwaarden of in verband met het handelen 

of nalaten van de deelnemer. 

Kansspelbelasting 

 ANWB Rijopleiding zal de eventueel ter zake de prijzen verschuldigde kansspelbelasting 

voor haar rekening nemen. 

Klachten  

 Eventuele klachten over deze algemene actievoorwaarden en van hetgeen hieruit 

voortvloeit kunnen, op straffe van verval, binnen vier weken na het einde van de 

winactie worden ingediend via mailto:info@anwb-rijopleiding.nl o.v.v. klacht winactie. 

ANWB Rijopleiding zal zich naar beste kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als 

redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Op deze winactie is Nederlands recht van 

toepassing. ANWB handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele 

Kansspelen. 

Overige 

 Facebook/Instagram zelf heeft niets met de ANWB Rijopleiding winacties van doen. De 

winacties, of promoties zijn op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd door 

Facebook/Instagram noch worden deze beheerd door Facebook/Instagram. 

https://www.anwb.nl/jouw-privacy
mailto:info@anwb-rijopleiding.nl

