
 
 

 

Actievoorwaarden ANWB Creditcard winactie (17 januari t/m 28 januari 2020)  

 

Deze actie is uitgeschreven door de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid ANWB B.V., gevestigd te Den Haag aan de Wassenaarseweg 220, 

(hierna: ‘ANWB’) 

 

De actie in het kort 

1. Deze actie loopt van 17 januari tot en met 28 januari 2020. 

2. U maakt kans op een reis naar keuze ter waarde van € 4000,- als: 

− u binnen de actieperiode een door ICS uitgegeven ANWB Visa Card, een ANWB 

Visa Silver Card of een ANWB Visa Gold Card (hierna ANWB Creditcard) 

aanvraagt; 

1. uw aanvraag door ICS wordt goedgekeurd; 

2. u vóór 20 februari 2020 uw nieuwe ANWB Creditcard gebruikt door er 

een aankoop mee te doen; 

− Of u bent reeds in het bezit van een ANWB Creditcard en u vóór 20 februari 

2020 uw ANWB Creditcard gebruikt door er een aankoop mee te doen; 

− U beschikt over een geldig Instagram account. 

3. Deelname vindt plaats wanneer u zich inschrijft voor deelname aan de actie via 

www.anwb.nl/visawinactie.  
4. Door inschrijving als deelnemer aan de actie aanvaardt de deelnemer deze algemene 

voorwaarden. 

 

Voorwaarden van de actie 

5. U kunt slechts één keer gedurende de actieperiode deelnemen aan deze actie.  

6. De prijswinnaar wordt door ICS op 20 februari 2020 door een computer getrokken. 

7. De prijswinnaar wordt uiterlijk 20 dagen na afloop van de trekking schriftelijk dan wel 

telefonisch op de hoogte gesteld door ANWB. 

8. De prijswinnaar kan kiezen uit een beschikbare reis van ANWB Ledenreizen. Bij een 

boekingssom boven € 4000,- dient de winnaar het restbedrag zelf bij te leggen, 

indien de boekingssom onder € 4000,- ligt vervalt het restbedrag. De 

reisovereenkomst wordt gesloten onder de gebruikelijke door ANWB Reizen 

gehanteerde (algemene) voorwaarden. 

9. De waarde van de gewonnen prijs kan niet ingewisseld worden voor geld.  

10. De reis moet vóór 30 april 2020 geboekt worden en de geboekte reis moet vóór 31 

december 2020 gemaakt worden. 

11. De boeker van de reis moet minimaal 18 jaar zijn. 

12. Bijkomende kosten (hierbij te denken aan een reisverzekering, persoonlijke uitgaven 

en overige zaken die niet bij de boekingssom zijn inbegrepen) zijn voor rekening van 

de prijswinnaar.  

13. ANWB draagt kansspelbelasting af conform de geldende wetgeving. Over de prijs is 

geen kansspelbelasting verschuldigd. 

14. Personeelsleden van ANWB, ICS en aan ANWB en ICS gelieerde ondernemingen zijn 

uitgesloten van deelname. 

15. Over de uitslag van de trekking kan niet worden gecorrespondeerd. 

16. Deze actie is opgesteld in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de 

Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

17. Deze actie geldt niet voor (de aanvraag van) een losse Extra Card, de ANWB Prepaid 

Card of de ANWB Mastercard. 

18. ANWB behoudt zich het recht voor deze actie te allen tijde te beëindigen, te 

verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen 

aankondiging vereist.  

http://www.anwb.nl/visawinactie


 
 

 

19. De deelnemer verleent aan ANWB toestemming om zijn/haar naam als winnaar te 

vermelden in alle door ANWB beheerde media. ANWB is hiervoor geen vergoeding 

verschuldigd aan de prijswinnaar.  

20. De deelnemer erkent door deelname aan de actie 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 anwb.nl/jouw-privacy en de deelnemer gaat 

daardoor akkoord met dit privacy-beleid. 

21. Ondanks de grootst mogelijke zorg die ANWB aan het beheer van de website en de 

organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie 

onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door 

ANWB openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen ANWB niet 

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

in het leven roepen. 

22. ICS en ANWB zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die 

voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie. ANWB is voorts niet 

aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik 

van de website. ICS en ANWB zijn niet aansprakelijk voor enige schade die kan 

ontstaan tijdens de geboekte reis. 

23. ANWB is niet aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname 

aan de actie maakt. 

24. Eventuele klachten over deze algemene voorwaarden en alles dat hieruit voortvloeit 

kunnen binnen vier weken na het einde van de prijsvraag worden ingediend bij 

ANWB, Team Klacht. ANWB zal zich naar beste kunnen inspannen om de klachten zo 
spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. 

Kijk voor de algemene voorwaarden van de ANWB Creditcard en de actievoorwaarden 

voor de winteractie 2019/2020 op: 

https://www.anwb.nl/creditcard/informatie/voorwaarden 

 

 

https://www.anwb.nl/jouw-privacy

