
Raadpleeg ons privacy beleid voor meer informatie over hoe we je gegevens gebruiken.

Bij aankoop van een product of service gerelateerd aan de ANWB Veilig van Huis app (bijv. het Veilig van Huis-verzekeringspakket 

of de ANWB Beveiligingscamera) of op enig moment hierna, heb je de optie om je in te schrijven voor een ANWB Boost abonnement. 

ANWB Boost is een in-app aankoop in de vorm van een maandelijks abonnement die de volgende functionaliteit aan je ANWB Veilig 

van Huis app toevoegt:

•  Langere video's, meer opslag: video 

opnames verlengd naar 1 minuut, tijd 

tussen opnames teruggebracht naar 1 

minuut en meer cloudopslag. 

•  Bewegingszones: Selecteer specifieke 

gebieden in je camerabeeld waarvan je 

meldingen wilt ontvangen óf die je juist 

wilt uitsluiten.

•  Alarm plannen: Stel je eigen persoon-

lijke schema in om het Veilig van Huis 

systeem in of uit te schakelen wanneer 

je op bepaalde tijden van de dag thuis 

of onderweg bent.

Betaald maandelijks abonnement

Wanneer je ervoor kiest je te abonneren  

op ons maandelijkse ANWB Boost abon-

nement heb je recht op toegang tot de 

extra diensten die je via ons ANWB Boost 

abonnement ontvangt voor elke betalings-

periode totdat je het abonnement opzegt. 

Abonnementskosten worden in rekening 

gebracht op de eerste dag van de betref-

fende abonnementsperiode via je Apple of 

Google Play account.

Na inschrijving krijg je de toevoeging 

14 dagen gratis. Daarna gaat je betaalde 

abonnement automatisch in en zal maan-

delijks worden verlengd. Door je beta-

lingsgegevens in te dienen, ga je akkoord 

met deze afschrijving en maandelijkse 

automatische verlenging. Tijdens de eerste 

14 dagen heb je de mogelijkheid om het 

abonnement kosteloos te beëindigen. De 

extra functionaliteit vervalt dan na beëin-

diging van de 14 dagen gratis.

Als een betaling onbetaald wordt geretour-

neerd of als een creditcard of soortgelij-

ke transactie wordt geweigerd, behoudt 

ANWB zich het recht voor om je ANWB 

Boost Abonnement te annuleren en de 

nog openstaande financiële vergoeding 

te innen volgens de door je ingediende 

betalingsmethode.

Annuleren of opzeggen van het ANWB 

Boost abonnement

Je kunt je ANWB Boost abonnement op elk 

moment, met of zonder reden, opzeggen 

via je Apple of Google account. Instructies 

vind je via het tabblad Instellingen in de 

ANWB Veilig van Huis App. Na opzegging 

houd je toegang tot het ANWB Boost abon-

nement tot de laatste dag van de abonne-

mentsperiode. Nadat de abonnementspe-

riode is afgelopen, zijn de ANWB Boost 

functionaliteiten niet meer beschikbaar in 

je ANWB Veilig van Huis app en gebruik je 

weer de standaard functionaliteit. Je kunt 

je ANWB Boost abonnement elk moment 

weer aanzetten door je aan te melden via 

de ANWB Veilig van Huis app.

Restitutiebeleid

Als je het ANWB Boost abonnement 

opzegt vóór het einde van de lopende 

abonnementsmaand, worden de volgende 

maandelijkse abonnementskosten niet in 

rekening gebracht. Je komt niet in aanmer-

king voor restitutie voor elk ongebruikt 

deel van je maandelijks abonnement.

Abonnementskosten en redelijk gebruik

ANWB behoudt zich het recht voor om de 

prijs van het ANWB Boost abonnement 

te verhogen in lijn met redelijk gebruik, 

waarbij redelijk gebruik maximaal 3 ca-

mera’s per ANWB Boost-abonnementsplan 

toelaat. Gebruik boven dit niveau brengt 

extra kosten met zich mee voor een aan-

vullend ANWB Boost abonnement bij elke 

extra veelvoud van 3 camera's.

Voorwaarden  
voor het ANWB  
Boost abonnement

https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/pdf/verzekeringen/veilig-van-huis/privacy-statement.pdf

