
 
 

Actievoorwaarden ANWB Creditcard – campagne najaar (sept – okt 2017)  
 
Deze actie is uitgeschreven door International Card Services BV (ICS), Wisselwerking 32, 1112 XP 
Diemen. 
 
De actie in het kort 
1. De actie loopt van 5 september 2017 tot en met 31 oktober 2017. 
2. U maakt kans op één van 9 stedentrips naar keuze ter waarde van € 500,- als: 

− u binnen de actieperiode een ANWB Visa Card (waaronder ook de ANWB Visa Card voor 
jongeren), een ANWB Visa Gold Card (hierna ANWB Visa Card) of een ANWB 
Mastercard aanvraagt (hierna ANWB Mastercard);  

− uw aanvraag door ICS wordt goedgekeurd; 

− u vóór 1 december 2017 uw nieuwe ANWB Visa Card of ANWB Mastercard gebruikt door 
er een aankoop mee te doen. 

3. Indien u in de actieperiode de ANWB Visa Card of ANWB Mastercard heeft aangevraagd betaalt u 
in het eerste jaar geen jaarbijdrage van € 14,50 voor uw ANWB Visa Card en de eventuele Extra 
Card. Voor de ANWB Visa Gold Card betaalt u in het eerste jaar € 18,75 in plaats van € 37,50. 
Een Extra Card is hierbij inclusief. 

4. U doet automatisch mee aan de actie. Indien u geen deel wenst te nemen aan deze actie dan 
kunt u dit kenbaar maken door contact op te nemen met ICS via bovenstaande gegevens.  

 
Voorwaarden van de actie 
5. Alleen transacties die vóór 1 december 2017 door ICS zijn verwerkt vallen onder deze actie. 
6. Contant geldopnamen, overboekingen, betwiste en frauduleuze transacties gelden niet als een 

aankoop met uw ANWB Visa Card of ANWB Mastercard. 
7. U kunt slechts één keer gedurende de actieperiode deelnemen aan deze actie.  
8. De prijswinnaars worden op 15 december 2017 door een computer getrokken. 
9. De prijswinnaars worden uiterlijk 20 dagen na afloop van de trekking schriftelijk dan wel 

telefonisch op de hoogte gesteld door ANWB. 
10. Prijswinnaars kunnen kiezen uit een beschikbare stedentrip van ANWB Ledenreizen of 

Stedentrips.nl. Bij een boekingssom boven € 500,- dient de winnaar het restbedrag zelf bij te 
leggen, indien de boekingssom onder € 500,- ligt vervalt het restbedrag. 

11. Indien gewenst kan ook gekozen worden voor een andere reis van ANWB Ledenreizen of 
Stedentrips.nl. 

12. De waarde van de gewonnen prijs kan niet ingewisseld worden voor geld.  
13. De stedentrip moet vóór 28 februari 2018 geboekt worden en de geboekte reis moet vóór 31 

oktober 2018 gemaakt worden. 
14. ICS draagt kansspelbelasting af conform de geldende wetgeving. 
15. Personeelsleden van ANWB, ICS en aan ANWB en ICS gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten 

van deelname. 
16. Over de uitslag van de trekking kan niet worden gecorrespondeerd. 
17. Deze actie is opgesteld in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode 

Promotionele Kansspelen. 
18. Deze actie geldt niet voor (de aanvraag van) een Extra Card en een ANWB Prepaid Card. 
19. Indien u reeds in het bezit bent, of in de afgelopen 12 maanden in het bezit bent geweest van een 

ANWB Visa Card, een ANWB Visa Gold Card of een ANWB Mastercard, bent u uitgesloten van 
deelname aan deze actie.  

20. ICS 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.  

21. ICS, ANWB, ANWB Ledenreizen en Stedentrips.nl zijn niet aansprakelijk voor enige schade die 
kan ontstaan tijdens de geboekte reis.  

22. Aan prijswinnaars kan gevraagd worden of zij hun medewerking willen verlenen aan promotionele 
activiteiten verband houdend met de actie, zoals foto-opnamen en mogelijk een interview. Als 
prijswinnaars hiermee hebben ingestemd, zal ANWB gerechtigd zijn deze foto-opnamen en 



interview(s) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze door ANWB gewenst. 
ANWB is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de prijswinnaar. 

 
Voorwaarden voor aanvraag ANWB Creditcard  
23. Het aanvragen van een ANWB Visa Card of ANWB Mastercard is alleen mogelijk als u 

woonachtig bent in Nederland, over een geldig lidmaatschap van de ANWB beschikt, ouder bent 
dan 18 jaar en een netto maandinkomen van minimaal € 1.150,- heeft. Voor de aanvraag van een 
ANWB Visa Gold Card geldt een minimum netto maandinkomen van € 1.250,-. Voor jongeren t/m 
24 jaar kan van de inkomensvereiste worden afgeweken. 

24. Of u in aanmerking komt voor de door u aangevraagde Card hangt af van uw financiële situatie. 
Hiervoor zult u onder andere bij Stichting Bureau Krediet Registratie getoetst worden.  

 
Voor vragen kunt u bij ICS terecht  
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze actie kunt u zich richten tot International Card 
Services BV, Postbus 23225, 1100 DS te Diemen. Deze actievoorwaarden staan ook op 
www.anwb.nl/actievoorwaarden. 

 

http://www.anwb.nl/actievoorwaarden

