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Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1 ICS 

International Card Services B.V.,  de uitgever van uw ANWB Creditcard 
 
1.2 ANWB 
 ANWB B.V., een onderneming die bedrijfsactiviteiten uitvoert op het gebied van mobiliteit. 
 
1.3 XXIMO  
 XXIMO B.V., een onderneming die mobiliteitskaarten uitgeeft, maakt afspraken met 
 tankstations inzake de korting bij afname van brandstof. Daarnaast zorgt XXIMO voor het 
 bepalen van de tanktransacties die gedaan zijn bij het netwerk van aangesloten tankstations 
 voor het vaststellen van de korting waar recht op is.  
 
1.4 ANWB Creditcard 
 Een door  ICS in samenwerking met ANWB uitgegeven creditcard. 
 
1.5 Wallets 
 Met ‘wallets’ bedoelen wij het contactloos betalen met een mobiele telefoon.  
 
1.6 Bemand tankstation 
 Een bemand tankstation is een station waar de transactie binnen aan een kassa wordt 
 afgerekend. 
 
1.7 Onbemand tankstation 

Een onbemand tankstation is een station waarbij direct aan de pomp betaald kan worden met 
een pinpas of creditcard. 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. 

 
1.8 Mijn ANWB 

Via anwb.nl kunnen leden toegang krijgen tot hun persoonlijke omgeving, genaamd Mijn 
ANWB. In deze persoonlijke omgeving kan men zijn persoonlijke gegevens aanpassen en krijgt 
men inzicht in facturen en betalingen. Bovendien krijgt men in Mijn ANWB toegang tot 
producten en diensten die exclusief voor leden zijn.  

 

Artikel 2. Voorwaarden ANWB Tanken met ledenvoordeel  
2.1 De voorwaarden van het ANWB lidmaatschap zijn van toepassing. Daarnaast gelden specifiek 
 voor ANWB Tanken met ledenvoordeel de voorwaarden zoals hieronder zijn uitgeschreven. 
 

Artikel 3. Programma ANWB Tanken met ledenvoordeel 
3.1 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. Op anwb.nl kunt u zien welke 
 tankstations deelnemen. 
 
3.2 Alleen transacties die via de betaalautomaat op deelnemende tankstations zijn verricht met 
 uw ANWB Creditcard geven recht op korting op afgenomen brandstof bij het betreffende 
 tankstation. Betalingen met Wallets zijn uitgezonderd. 
3.3 Na aanmelding via Mijn ANWB kunt u gebruik maken van het ANWB Tanken met 
 ledenvoordeelprogramma. De korting die u spaart is 3 cent korting bij deelnemende onbemande 
 tankstations en 5 cent korting bij deelnemende bemande tankstations op de prijs die u betaalt. 
 Dus bovenop de korting die het tankstation standaard als vast voordeel verstrekt.  
 
3.4 Van hetgeen opgenomen in lid 3.3 zijn de bijzondere tijdelijke acties van het tankstation 
 uitgezonderd, waarbij er bijvoorbeeld veel meer dan standaard als vast voordeel  bij dat 
 tankstation korting wordt verstrekt, of andere tijdelijke acties, zoals bijvoorbeeld ‘Dwaze 
 Donderdagen’. 
 
3.5 U kunt vanaf eind augustus 2017 de transacties die u heeft betaald met uw ANWB Creditcard 
 inzien via Mijn ANWB, inclusief het genoten voordeel.  
 
3.6 ANWB streeft naar de correcte en juiste invoer van de gegevens in de systemen. In het geval een 
 klant geen korting heeft verkregen bij een aangesloten tankstation terwijl hij daar wel recht op 
 zou hebben, dan kan de klant hierover contact opnemen met de ANWB. 
 
3.7 De gespaarde korting wordt na afloop van één kalenderkwartaal door ANWB op uw ANWB 
 Creditcard overgemaakt.  
 

Artikel 4. Aanvang deelname 
4.1 Deelname aan het ANWB Tanken met ledenvoordeelprogramma start op de dag van 
 aanmelding via de ‘Mijn ANWB’-omgeving. 
 

Artikel 5. Einde deelname en gevolgen 
5.1 Deelname aan ANWB Tanken met ledenvoordeel stopt: 

 wanneer u zich afmeldt via Mijn ANWB; 

 wanneer u niet meer beschikt over een geldige ANWB Creditcard; 

 wanneer u uw ANWB lidmaatschap heeft beëindigd; 

 wanneer de ANWB besluit met het ANWB Tanken met ledenvoordeelprogramma te 
 stoppen of de uitwisseling van gegevens met ICS stopt. 

 
5.2 Wanneer ANWB Tanken met ledenvoordeel stopt: 

 zullen er vanaf de dag na afmelding, dan wel het besluit van ANWB om te stoppen, 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 Creditcard, na 
einde van het kalender-kwartaal; 

 Daarna stopt de uitwisseling van de gegevens en kunt u geen transacties meer inzien. 
 

Artikel 6. Persoonsgegevens 
6.1 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. ANWB verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het ANWB Tanken met 
 ledenvoordeelprogramma. ANWB geldt als verantwoordelijke (vanaf 25 mei 2018: 
 verwerkingsverantwoordelijke) voor uw persoonsgegevens.  
 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 Tanken met ledenvoordeelprogramma of niet 
 meer wil dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan ANWB, ICS dan wel XXIMO, dan 
 kunt u dat aangeven in de ‘Mijn ANWB’- omgeving. 
 
6.2 Uitwisseling transactiegegevens ICS en ANWB 
 Voor deelname aan het ANWB Tanken met voordeelprogramma dient u in het bezit te zijn van 
 een ANWB Creditcard. ICS verwerkt uw persoonsgegevens alleen in het kader van deze 
 creditcardovereenkomst en is alleen hiervoor verantwoordelijk. 
  
 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 ANWB Creditcard. 
 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. 
 
6.3 Uitwisseling transactiegegevens ANWB en XXIMO 
 ANWB schakelt voor de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot het ANWB 
 Tanken met ledenvoordeelprogramma een derde partij in, te weten XXIMO.  
 
 Wanneer u deelneemt aan het ANWB Tanken met ledenvoordeelprogramma zal ANWB uw 
 persoonsgegevens doorgeven aan XXIMO. Vanaf het moment dat er persoonsgegevens aan XXIMO 
 worden doorgegeven, geldt XXIMO als bewerker. Het gaat daarbij uitsluitend om 
 transactiegegevens van alle transacties bij tankstations in Nederland die u betaald heeft met uw 
 ANWB Creditcard, 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 welk deel van het transactiebedrag besteed is 
 aan tanken en of er korting wordt verleend op dit bedrag. 
 

Artikel 7.  Aansprakelijkheid 
7.1 ANWB is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit het ANWB Tanken met 
 ledenvoordeelprogramma. 
 
7.2 ICS is op geen enkele wijze partij met betrekking tot het ANWB Tanken met 
 ledenvoordeelprogramma. U kunt op geen enkele wijze jegens ICS rechten ontlenen.   
 

Artikel 8. Overig 
8.1 Wanneer u vragen heeft over ANWB Tanken met ledenvoordeel kunt u terecht bij het ANWB 
 ledenservicecentrum: 088 2692222. 


