Voorwaarden ANWB tanken met ledenvoordeel
De voorwaarden van het ANWB lidmaatschap zijn van toepassing. Daarnaast gelden specifiek voor
ANWB tanken met ledenvoordeel de volgende voorwaarden:
Inhoud ANWB tanken met ledenvoordeel
Het ANWB tanken met ledenvoordeelprogramma biedt ANWB leden, die in het bezit zijn van een ANWB
Creditcard de mogelijkheid om korting te verkrijgen op getankte brandstof (benzine of diesel) bij een
groot aantal tankstations in Nederland.
Betalingen met (Vodafone) Wallets zijn uitgezonderd. Alleen transacties die via de betaalautomaat op

deelnemende tankstations zijn verricht met uw ANWB Creditcard geven recht op korting. Wanneer
er een storing is aan de betaalautomaat bij de creditcardmaatschappij of bij het tankstation,
waardoor het niet mogelijk is met de ANWB Creditcard te betalen, is het niet mogelijk de korting te
berekenen. De tankbetaling achteraf indienen voor het berekenen van de korting is niet mogelijk.
Na aanmelding kunt u gebruik maken van het tanken met ledenvoordeelprogramma en is het genoten
voordeel 3 cent per liter bij onbemande tankstations en 5 cent per liter bij bemande tankstations.
Een bemand tankstation is een station waar je de transactie binnen aan een kassa afrekent (u spaart dan
5 ct per liter). Een transactie wordt als onbemand beschouwd als deze op een betaalterminal aan de
pomp is afgerekend, ongeacht of er wel of niet binnen kan worden afgerekend, u ontvangt dan 3 ct per
liter.
De korting via ANWB Tanken met Ledenvoordeel is 3ct korting bij onbemande tankstations en 5 ct
korting bij bemande tankstations op de prijs die je betaalt. Dus bovenop de korting die het tankstation
direct verstrekt.
Uitgezonderd zijn bijzondere (vaak tijdelijke) acties van het tankstation, waarbij er op bepaalde dagen
bijvoorbeeld veel meer korting bij dat tankstation wordt verstrekt dan normaal. Een voorbeeld is de
Dwaze Donderdag.
De gespaarde korting wordt na afloop van één kalenderkwartaal automatisch door ANWB op uw ANWB
Creditcard bijgeschreven. Er wordt uitbetaald aan het einde van de maanden januari, april, juli en
oktober.
U kunt de transacties die u heeft betaald met uw ANWB Creditcard bij de deelnemende tankstations
inzien via Mijn ANWB, inclusief het genoten voordeel. Via de website van de ANWB kunt u zien welke
tankstations deelnemen.

Tanktransacties met uw ANWB Creditcard
Voor de uitgifte van creditcards werkt ANWB samen met International Card Services BV (ICS).
ICS verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de creditcardovereenkomst tussen u en ICS. Voor
deze verwerking is ICS verantwoordelijk.
Uitwisseling transactiegegevens ICS en ANWB
Het ANWB Tanken met ledenvoordeelprogramma wordt aangeboden door ANWB. Als u deelneemt aan
het ANWB Tanken met ledenvoordeelprogramma zal ICS vanaf dat moment persoonsgegevens van u
doorgeven aan ANWB. Dit betreft transactiegegevens van alle transacties bij tankstations in Nederland
die u betaald heeft met uw Card. Hieronder vallen ook transactiegegevens van transacties bij
tankstations in Nederland waarover geen korting wordt verleend. Het totale transactiebedrag dat u
betaald heeft bij het tankstation wordt doorgegeven aan ANWB, dus ook delen van het transactiebedrag
die niet besteed zijn aan tanken. ANWB bepaalt vervolgens welk deel van het transactiebedrag er
besteed is aan tanken en of er korting wordt verleend op dit bedrag.
Verantwoordelijkheid ICS
ICS garandeert geen correctheid of volledigheid van de gegevens omdat de correctheid en/of
volledigheid van de gegevens deels buiten de invloedssfeer van ICS ligt.
ICS is op geen enkele wijze partij met betrekking tot het ANWB Tanken met ledenvoordeelprogramma.
Card-houders kunnen op geen enkele wijze jegens ICS rechten ontlenen.
Verantwoordelijkheid ANWB
ANWB is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens, vanaf het moment dat u deelneemt aan het
ANWB Tanken met ledenvoordeelprogramma en uw persoonsgegevens zijn doorgegeven aan ANWB.
Voor vragen over uw persoonsgegevens, inzageverzoeken, verwijderverzoeken en het uitoefenen van
andere rechten kunt u alleen terecht bij ANWB.
Als u niet langer wilt deelnemen aan het ANWB Tankprogramma of niet meer wil dat uw
persoonsgegevens worden doorgegeven aan ANWB, dan kunt u dat aangeven in de ‘Mijn ANWB’omgeving.
ANWB is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit het programma ANWB tanken met
ledenvoordeel.

Uitwisseling transactiegegevens ANWB en XXIMO
ANWB verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het ANWB Tanken met ledenvoordeelprogramma.
Voor deze verwerking is ANWB verantwoordelijk.
Het ANWB Tanken met ledenvoordeelprogramma wordt aangeboden door ANWB. ANWB schakelt voor de
uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot het ANWB Tanken met ledenvoordeelprogramma een
derde partij in, te weten XXIMO B.V.
Wanneer u deelneemt aan het ANWB Tanken met ledenvoordeelprogramma zal ANWB uw
persoonsgegevens doorgeven aan XXIMO. Het gaat daarbij uitsluitend om transactiegegevens van alle
transacties bij tankstations in Nederland die u betaald heeft met uw Card, dus ook transactiegegevens van
transacties bij tankstations in Nederland waarover geen korting wordt verleend. Het totale transactiebedrag
dat u betaald heeft bij het tankstation wordt doorgegeven aan XXIMO, dus ook delen van het
transactiebedrag die niet besteed zijn aan tanken. XXIMO bepaalt vervolgens welke deel van het
transactiebedrag er besteed is aan tanken en of er korting wordt verleend op dit bedrag.
ANWB geldt als verantwoordelijke (vanaf 25 mei 2018: verwerkingsverantwoordelijke) voor uw
persoonsgegevens. XXIMO is vanaf het moment dat deze zijn doorgegeven vanuit ANWB aan XXIMO
bewerker.
Indien u niet langer prijs stelt op deelname aan het ANWB Tanken met ledenvoordeel en de
gegevensverstrekking van ANWB aan XXIMO, kunt u dat aangeven in de ‘Mijn ANWB’-omgeving.

Deelname aan het ANWB tanken met ledenvoordeelprogramma start op de dag van aanmelding via de
‘Mijn ANWB’.
Deelname aan ANWB tanken met ledenvoordeel stopt:





wanneer u zich afmeldt via mijn ANWB
wanneer u uw ANWB Card stopt
wanneer u uw ANWB lidmaatschap heeft beëindigd
wanneer de ANWB besluit met het ANWB tanken met ledenvoordeelprogramma te stoppen

Wanneer ANWB tanken met ledenvoordeel stopt:




zullen er vanaf de dag na afmelding door ICS géén transacties bij tankstations in Nederland
meer worden gedeeld met de ANWB waarmee u korting spaart
zal het openstaande kortingstegoed worden uitgekeerd op uw ANWB card, na einde van het
kalender-kwartaal
Daarna stopt de uitwisseling van de gegevens en kunt u geen transacties meer inzien.

Wanneer u vragen heeft over ANWB tanken met ledenvoordeel kunt u terecht bij het ANWB
ledenservicecentrum: 088 2692222

