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ALGEMENE SPELVOORWAARDEN - "Winactie vernieuwde Kampioen" 
 
Geüpdate op: 13 september 2021 
 
 
Algemeen 
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V., gevestigd te Den Haag aan de 
Wassenaarseweg 220, (hierna: “ANWB”) organiseert in het kader van de nieuwe Kampioen, in de 
periode van 24 augustus t/m 4 oktober 2021 een groot promotioneel spel, (hierna: het spel”) waarbij 
deelnemers een verscheidenheid aan prijzen kunnen winnen, welk onder het kopje “Prijzen” zijn 
gespecificeerd. Door deelname aan het spel aanvaardt de deelnemer deze spelvoorwaarden. Deelname 
kan gedurende de actieperiode plaatsvinden. Hiervoor moet de deelnemer de winnende zin in de 
vernieuwde Kampioen van september (matdatum tussen 24 augustus t/m 4 september 2021) vinden en 
samen met zijn/haar lidmaatschapsnummer insturen via anwb.nl/vernieuwdekampioen.   
 
ANWB behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) het spel 
stop te zetten of het spel en/of deze algemene spelvoorwaarden te wijzigen. Indien wijzigingen 
plaatsvinden tijdens de looptijd van de winactie zullen deze wijzigingen niet nadelig zijn voor de 
deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van 
de actie, zal door ANWB bekend gemaakt worden via anwb.nl/vernieuwdekampioen. 
 
Deze algemene spelvoorwaarden leest u hieronder én zijn te vinden op anwb.nl/vernieuwdekampioen. 
  
Deelnemers 
Voor deelname aan de winactie moet je lid zijn van de ANWB. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van 
je ANWB-lidmaatschapsnummer. Daarnaast dient de deelnemer tenminste 18 jaar of ouder te zijn.  
 
Per ANWB-lidmaatschapsnummer kan slecht één keer deelgenomen worden aan de winactie. 
Daarnaast kan er per ANWB-lidmaatschapsnummer maximaal één prijs gewonnen worden.  
 
Uitgesloten van deelname aan de actie zijn werknemers van ANWB, aan haar gelieerde ondernemingen 
en ondernemingen waar zij met betrekking tot de prijsvraag mee samenwerkt. 
 
ANWB heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de prijsvraag indien de deelnemer onjuiste, 
onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft 
proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor 
de prijs en de deelnemer doet hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van 
de prijs te bevorderen.  
 
Communicatiekosten 
Aan het spel zijn geen communicatiekosten verbonden.  
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Prijzen 
Deelnemers maken kans op een reeks aan prijzen die hieronder zijn genoemd. Voor een aantal prijzen 
gelden aanvullende actievoorwaarden. Je vindt deze aanvullende actievoorwaarden aan het einde van 
dit document. 
 
Prijs Aantal Economische 

waarde 
Totale 
pakket 

BMW i3 Business Edition 1 € 45.495,00 € 45.495,00 

Stella Livorno Superior FDST Frost Blue Matt 3 € 2.399,00 € 7.197,00 

4-daagse Stedentrip Turijn van ANWB Reizen – 2 pers. 4 € 798,00 € 3.192,00 

7-daagse Fietscruise Betuwe en Biesbosch van ANWB Reizen – 2 pers. 4 € 1.378,00 € 5.512,00 

Set winterbanden van Kwikfit 2 € 445,00 € 890,00 

Familiepakket ANWB Campingpakken – 4 pers. 5 € 320,00 € 1.600 

Op vakantie in eigen land met ANWB Reizen 10 v.a. € 240,00 € 2.694 

   Hotelarrangement Texel van ANWB Reizen – 2 pers. 3 € 318,00  

   Hotelarrangement Zwolle van ANWB Reizen – 2 pers. 3 € 260,00  

   Hotelarrangement Leeuwarden van ANWB Reizen – 2 pers. 2 € 240,00  

   3-daagse fietsarrangement de Betuwe van ANWB Reizen – 2 pers. 1 € 240,00  

   3-daagse stedentrip Maastricht van ANWB Reizen – 2 pers. 1 € 240,00  

Safaripark Beekse Bergen – 5 tickets 20 € 135,00 € 2.700,00 

Handicap-54 Golfcursus van ANWB Golf 3 € 198,00 € 594,00 

Hotelarrangement Teutoburgerwoud van ANWB Reizen - 2 pers. 4 € 110,00 € 440,00 

Human Nature rug-fietstas Amsterdam (bosgroen) 10 € 79,99 € 799,90 

Avonturenboerderij Molenwaard – 5 pers. 20 € 73,75 € 1.475,00 

Zoom Academy Digitale cursus fotografie  75 € 29,95 € 2.246,25 

Bladcadeau  10 € 25,00 € 250,00 

Human Nature Stormparaplu (klein) 100 € 24,99 € 2.499,00 

Het Grote Nederlandse Bierwandelboek 20 € 23,99 € 479,80 

Hansaplast Wondverzorging Reissetje 1.000 € 13,99 € 13.990 

Wegenwacht Jubileum fietsbellen 750 € 9,50 € 7.125,00 

ANWB Shopper 300 € 2,00 € 600,00 

Totale economische waarde prijzenpot   € 99.778,95 

 
De prijzen worden door ANWB ter beschikking gesteld conform de status waarin deze op dat moment 
verkeren. ANWB is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen 
en/of enige andere schade aan de prijzen (inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere 
wijze van transport). Behalve als anders vermeld in de aanvullende actievoorwaarden, zijn de te winnen 
prijzen niet inwisselbaar tegen contanten, goederen, andere prijzen en/of diensten.  
 
De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
 
Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de ANWB. Dit geldt ook 
wanneer er vóór 31 december 2021 door de ANWB herhaaldelijk (tenminste 2x) contact is gezocht met 
de winnaar over zijn prijs en er geen response is gekomen.  
 
ANWB behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijzen andere, 
gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken.  
 
Toekenning prijzen 
Op 4 oktober, 23:59:59 sluiten de lijnen. Op woensdag 6 oktober vindt een trekking van alle van 
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prijswinnaars plaats onder de ANWB-leden die zich met hun lidmaatschapsnummer via 
anwb.nl/vernieuwdekampioen hebben geregistreerd voor deelname aan de winactie, en de correcte zin 
hebben gevonden. De prijswinnaars worden door een onpartijdige computerprogrammatuur 
geselecteerd, in aanwezigheid van een onafhankelijke derden.  
 
De prijswinnaars worden op 4 november 2021 bekendgemaakt op anwb.nl/vernieuwdekampioen. De 
winnaars worden hier alleen met het lidmaatschapsnummer genoemd. Daarnaast ontvangen alle 
winnaars uiterlijk 12 november 2021 ook persoonlijk bericht, via telefoon, e-mail of post.  
 
De prijswinnaars dienen zich op verzoek te identificeren om toekenning van de prijs mogelijk te maken.  
 
Gegevens 
De deelnemer erkent door deelname aan de prijsvraag 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 website anwb.nl/jouwprivacy onder “privacy en cookies” en de deelnemer gaat daardoor 
akkoord met dit privacybeleid.  
 
Aansprakelijkheid 
Ondanks de grootst mogelijke zorg die ANWB aan de organisatie van het spel 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. 
ANWB is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of 
samenhangt met (deelname aan) het spel. ANWB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten 
die de deelnemer in verband met deelname aan het spel maakt.  
 
De deelnemer vrijwaart ANWB van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze 
algemene spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer. 
 
Kansspelbelasting 
ANWB zal de eventueel ter zake de prijzen verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen. 
 
Klachten 
Eventuele klachten over deze algemene spelvoorwaarden en van hetgeen hieruit voortvloeit kunnen, 
op straffe van verval, binnen vier weken na het einde van het spel worden ingediend bij het Contact 
Center, Team Klacht (Klantenservice), telefoonnummer: 088 269 22 22. ANWB zal zich naar beste 
kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Op dit spel is 
Nederlands recht van toepassing. ANWB handelt in overeenstemming met de Gedragscode 
Promotionele Kansspelen. 
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Aanvullende actievoorwaarden per prijs 

 
 
BMW i3 Business Edition 
Je wint dé BMW i3 Business Edition, oftewel de meest duurzame auto die er momenteel rondrijdt. De 
auto is 100% elektrisch, heeft 0% uitstoot en is gebouwd met 100% windenergie, in een van de meest 
moderne autofabrieken ter wereld. De stoelbekleding is voor 34% gemaakt van oude PET-flessen. De 
BMW i3 is een geweldig verhaal om in te rijden. Meer informatie over de BMW i3 vind je hier: 
https://www.bmw.nl/nl/specials/overzicht/business-editions/bmw-i3.html  
 

• De BWM i3 wordt op 20 november 2021 aan de winnaar overhandigd op het Circuit van 
Zandvoort alwaar direct een rondje gereden kan worden en er een complete uitleg komt. 

• De auto wordt rijklaar opgeleverd. De kosten hiervoor zijn door de ANWB betaald. 

• De auto is niet verzekerd wanneer de winnaar ‘m op 20 november in ontvangst neemt. Het is 
dus zaak dat hij/zij dit vooraf, met een verzekeraar naar keuze, regelt. Wanneer de auto op 20 
november niet verzekerd is, kunnen we ‘m niet meegeven.  

• De winnaar van de auto dient zelf zorg te dragen voor eventueel verschuldigde wegenbelasting, 
stroom, rijbewijs en/of andere verbruiksmaterialen. 

• De winnaar van de auto dient zelf zorg te dragen voor de aanvraag, installatie, kosten en/of 
andere onderdelen verband houdend met een eventuele laadpaal. 

• De auto op de afbeelding in de Kampioen kan qua kleur en uitvoering afwijken van de auto die 
daadwerkelijk wordt weggegeven. 

• De auto wordt geleverd met de volgende opties: 
o Service Inclusive 
o Comfort Pack Advanced 
o Connectivity pakket met Navi Professional 
o Achteruitrijcamera 
o Park Distance Control voor/achter 
o Warmtepomp 
o Stoelverwarming inclusief accuverwarming 
o Alarmsysteem klasse 3 
o 20" Lichtmetalen velgen 
o Velours vloermatten 
o Sportpakket 
o Apple CarPlay voorbereiding 

 
Wanneer je deze prijs wint, nemen we vanuit de ANWB telefonisch contact met je op. Vervolgens belt 
BMW na om ervoor te zorgen dat de auto direct op jouw naam wordt geschreven.  
 
### 
 

https://www.bmw.nl/nl/specials/overzicht/business-editions/bmw-i3.html
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Stella Livorno Superior FDST Frost Blue Matt  
Je wint één van de 3 “Stella Livorno Superior FDST Frost Blue Matt” ebikes. Deze ebike heeft een fraai 
design dankzij de matte afwerking. De lage instap en de comfortabele zithouding maken het fietsen 
extra prettig. Zo ga je met plezier op pad. Meer informatie vind je hier: https://www.stella.nl/p/livorno-
superior-fdst-frost-blue-matt  
 

• De fiets wordt compleet afgeleverd, inclusief 5 jaar garantie.  

• De verzekering van de fiets valt niet binnen deze prijs. 
 

Wanneer je de fiets wint, word je hiervan door de ANWB per mail op de hoogte gesteld, waarna er 
uiterlijk 12 november telefonisch contact met je wordt opgenomen door Stella. Zij maken een afspraak 
om de fiets af te komen leveren.  
 
### 
 
4-daagse Stedentrip Turijn van ANWB Reizen  (2 pers.) 
Je wint één van de vier vierdaagse stedentrip voor twee personen naar Turijn van ANWB Reizen ter 
waarde van € 789,00. Met deze trip breng je een bezoek aan een stad waar cultuur en lekker eten 
hand-in-hand gaan. Ontdek in vier dagen Turijn. Struin door de stad en trakteer jezelf op lokale 
lekkernijen in dé slow-food stad van Italië. Voor meer informatie over de reis, kijk je hier: 
https://www.anwb.nl/vakantie/reis/4-daagse-stedentrip-turijn?volwassenen=2 
 

• Het vertrek dient plaats te vinden voor 28 oktober 2022. De exacte vertrekdatum wordt in 
overleg met de winnaar bepaald.  

• De prijs geldt voor maximaal 2 personen. 

• De deelnemer aan de aangeboden reis dient 18 jaar of ouder te zijn én in het bezit te zijn van 
een geldig Nederlands paspoort, dat bij aankomst nog minimaal zes maanden geldig is. 

• Verlengen van de gewonnen reis is niet mogelijk.   

• De prijswinnaars dienen zelf zorg te dragen voor een passende annuleringsverzekering en 
reisverzekering.  

• Boeken geschiedt op basis van beschikbaarheid van vluchten en/of accommodatie.  

• De (reis)voorwaarden en reglementen van ANWB  reizen zijn van toepassing. ANWB Reizen is 
aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen, het SGR en 
Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle voorwaarden zijn van toepassing. 
 

Wanneer je deze prijs wint, wordt er uiterlijk 12 november 2021 contact met je opgenomen door 
ANWB Reizen. Dit kan telefonisch of per mail zijn. Zij plannen vervolgens de reis met je in.  
 
### 
 
7-daagse Fietscruise Betuwe en Biesbosch  (2 pers.) 
Je wint één van de vier zevendaagse fietscruises voor twee personen door de Betuwe en Biesbosch van 
ANWB Reizen ter waarde van € 689,00. Tijdens deze fietscruise geniet je dagelijks van prachtige 
rivierlandschappen in de Betuwe en de Biesbosch. Daarnaast bezoek je ook het heuvelland rondom 
Nijmegen. Voor meer informatie over de reis, kijk je hier: https://www.anwb.nl/vakantie/reis/7-daagse-
fietscruise-betuwe-en-biesbosch  
 

• Het vertrek dient plaats te vinden voor 24 september 2022. De exacte vertrekdatum wordt in 
overleg met de winnaar bepaald.  

https://www.stella.nl/p/livorno-superior-fdst-frost-blue-matt
https://www.stella.nl/p/livorno-superior-fdst-frost-blue-matt
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.anwb.nl%2Fvakantie%2Freis%2F4-daagse-stedentrip-turijn%3Fvolwassenen%3D2&data=04%7C01%7C%7C382a6403ac4b4fbabdf108d951d9815a%7C7392aafd1b2a46f781a9ab0e2f0e2146%7C0%7C0%7C637630816886597575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=O5k9ZOHggf5IderBm2yDwfL0M8A8n%2BOVSc%2Bfmdvx%2F8A%3D&reserved=0
https://www.anwb.nl/vakantie/reis/7-daagse-fietscruise-betuwe-en-biesbosch
https://www.anwb.nl/vakantie/reis/7-daagse-fietscruise-betuwe-en-biesbosch
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• De prijs geldt voor maximaal 2 personen. 

• De deelnemer aan de aangeboden reis dient 18 jaar of ouder te zijn én in het bezit te zijn van 
een geldig Nederlands paspoort, dat bij aankomst nog minimaal zes maanden geldig is. 

• Verlengen van de gewonnen reis is niet mogelijk. 

• De prijswinnaars dienen zelf zorg te dragen voor een passende annuleringsverzekering en 
reisverzekering.  

• Boeken geschiedt op basis van beschikbaarheid.    

• De (reis)voorwaarden en reglementen van ANWB  reizen zijn van toepassing. ANWB Reizen is 
aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen, het SGR en 
Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle voorwaarden zijn van toepassing. 

 
Wanneer je deze prijs wint, wordt er uiterlijk 12 november 2021 contact met je opgenomen door 
ANWB Reizen. Dit kan telefonisch of per mail zijn. Zij plannen vervolgens de reis met je in.  
 
### 
 
Set (winter)banden van Kwikfit 
Je hebt via Kwikfit Autoservice één van de twee bandensets ter waarde van € 449,00 gewonnen. Kwikfit 
is al jaren een betrouwbare ledenvoordeelpartner van de ANWB. Kwikfit is een van de grootste 
autoserviceketens van Europa, met meer dan 1.800 servicepunten. Voor meer informatie over Kwikfit, 
kijk hier: https://www.kwik-fit.nl/.  
 
Op deze prijs zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

• De bandenset van Kwikfit heeft een waarde van € 449,00, dit is inclusief montage. Valt de 
keuze op een duurdere set, moet de meerwaarde door de winnaar zelf worden bijgelegd. 

• Wanneer de winnaar geen bandenset nodig heeft, wordt een cadeaubon ter waarde van  
€ 449,00 afgegeven waarmee ook een onderhoudsbeurt of airco-servicebeurt aangeschaft kan 
worden. 
 

Wanneer je de prijs wint, ontvang je hierover een mail van de ANWB. Vervolgens wordt er contact 
opgenomen door KwikFit om te bepalen hoe, waar en wanneer je de prijs wilt verzilveren. 

 
### 
 
Familiepakket ANWB Campingpakken (4 pers.) 
Je hebt één van de vijf familiepakketten ANWB Campingpakken gewonnen ter waarde van € 320,00. 
Het ANWB Campingpak is een limited edition uitvoering, ontworpen om er op de camping of thuis 
flitsend en comfortabel bij te lopen. De pakken zijn gemaakt van katoen en gerecycled polyester uit 
PET-flessen. De broek heeft een cargozak op de rechter broekspijp. Lees hier meer over deze prijs: 
https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/campingpak  
 

• De ANWB Campingpakken bestaan uit een gele sweater en gele broek met de opdruk ANWB.  

• De ANWB Campingpakken zijn verkrijgbaar in de maten XXS t/m XXL. 
 
Wanneer je deze prijs wint, wordt er uiterlijk 12 november telefonisch contact met je opgenomen, 
waarbij de maten worden geïnventariseerd. De pakketten worden vervolgens samengesteld en zo snel 
mogelijk naar het bij ons bekende adres verstuurd. 
 
### 

https://www.kwik-fit.nl/
https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/campingpak
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Hotelarrangement Texel van ANWB Reizen (2 pers.) 
Je wint één van de drie driedaagse platina-hotelarrangementen voor 2 personen naar Texel van ANWB 
Reizen ter waarde van € 320,00. Tijdens deze reis ervaar je het echte eilandgevoel op het grootste 
Waddeneiland van Nederland. Ga Fietsen, wandelen, wadlopen, vogels kijken, zeehonden spotten, 
strandjutten en natuurlijk genieten van de prachtige stranden. Op Texel kan het allemaal. Je verblijft in 
Grand Hotel Opduin: een viersterrenhotel met uitgebreide wellness faciliteiten, waaronder een 
binnenzwembad. Voor meer informatie over de trip, kijk je hier: https://www.anwb.nl/vakantie/reis/3-
daags-arrangement-texel-grand-hotel-opduin  
 

• Het vertrek dient plaats te vinden voor 22 december 2022. De exacte vertrekdatum wordt in 
overleg met de winnaar bepaald.  

• De prijs geldt voor maximaal 2 personen. 

• U dient met eigen vervoer naar de bestemming te reizen. 

• Andere vouchers en cadeaubonnen kunnen hierbij niet worden ingeleverd. 

• Boeken geschiedt op basis van beschikbaarheid. 

• Minimaal 2 volwassenen per kamer.  
 
Wanneer je deze prijs wint, wordt er uiterlijk 12 november 2021 contact met je opgenomen door 
ANWB Reizen. Dit kan telefonisch of per mail zijn. Zij plannen vervolgens de reis met je in.  
 
### 
 
Hotelarrangement Zwolle van ANWB Reizen (2 pers.) 
Je wint één van de drie driedaagse platina-stedentrips voor 2 personen naar Zwolle van ANWB Reizen 
ter waarde van € 260,00 . Tijdens deze stedentrip naar Zwolle verblijf je in het bekende viersterren 
Bilderberg Grand Hotel Wientjes. Een begrip in Zwolle en omstreken, ook op culinair gebied. Gelegen 
op steenworp afstand van het centraal station en hartje centrum. Inclusief ontbijtbuffet. Voor meer 
informatie over de trip, kijk je hier: https://www.anwb.nl/vakantie/reis/3-daagse-stedentrip-zwolle-
hotel-bilderberg-grand-wientjes  
 

• Het vertrek dient plaats te vinden voor 22 december 2022. De exacte vertrekdatum wordt in 
overleg met de winnaar bepaald.  

• De prijs geldt voor maximaal 2 personen. 

• U dient met eigen vervoer naar de bestemming te reizen. 

• Andere vouchers en cadeaubonnen kunnen hierbij niet worden ingeleverd. 

• Boeken geschiedt op basis van beschikbaarheid. 

• Minimaal 2 volwassenen per kamer.  
 
Wanneer je deze prijs wint, wordt er uiterlijk 12 november 2021 contact met je opgenomen door 
ANWB Reizen. Dit kan telefonisch of per mail zijn. Zij plannen vervolgens de reis met je in.  
 
### 
 
Hotelarrangement Leeuwarden van ANWB Reizen (2 pers.) 
Je wint één van de twee driedaagse platina-stedentrips voor 2 personen naar Leeuwarden van ANWB 
Reizen ter waarde van € 240,00 . Tijdens deze stedentrip ontdek je Ljouwert, de hoofdstad van Fryslân. 
De stad is naast heel Fries ook de Bonkevaart en een historisch centrum met herenhuizen, sfeervolle 
grachten, honderden monumenten, boeiende musea en veel winkels en restaurants. Niet voor niets 

https://www.anwb.nl/vakantie/reis/3-daags-arrangement-texel-grand-hotel-opduin
https://www.anwb.nl/vakantie/reis/3-daags-arrangement-texel-grand-hotel-opduin
https://www.anwb.nl/vakantie/reis/3-daagse-stedentrip-zwolle-hotel-bilderberg-grand-wientjes
https://www.anwb.nl/vakantie/reis/3-daagse-stedentrip-zwolle-hotel-bilderberg-grand-wientjes
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wordt Leeuwarden ook wel Klein Amsterdam genoemd. Voor meer informatie over de trip, kijk je hier: 
https://www.anwb.nl/vakantie/reis/3-daagse-stedentrip-leeuwarden-post-plaza-hotel-en-grand-cafe  
 

• Het vertrek dient plaats te vinden voor 22 december 2022. De exacte vertrekdatum wordt in 
overleg met de winnaar bepaald.  

• De prijs geldt voor maximaal 2 personen. 

• U dient met eigen vervoer naar de bestemming te reizen. 

• Andere vouchers en cadeaubonnen kunnen hierbij niet worden ingeleverd. 

• Boeken geschiedt op basis van beschikbaarheid. 

• Minimaal 2 volwassenen per kamer.  
 
Wanneer je deze prijs wint, wordt er uiterlijk 12 november 2021 contact met je opgenomen door 
ANWB Reizen. Dit kan telefonisch of per mail zijn. Zij plannen vervolgens de reis met je in.  
 
### 
 
3-daagse fietsarrangement de Betuwe van ANWB Reizen  (2 pers.) 
Je wint het driedaagse platina-fietsarrangement voor 2 personen naar de Betuwe van ANWB Reizen ter 
waarde van € 240,00 . Tijdens deze fietsvakantie beleef je de Betuwe! Fiets de populaire ANWB-
Lingeroute met de langste rivier van Nederland aan je zijde. Passeer traditionele dijkdorpen, bloeiende 
fruitbomen en kleurrijke bloesem. Ontdek het dorp Acquoy en bezoek Fort Asperen. Voor meer 
informatie over dit arrangement, kijk je hier: https://www.anwb.nl/vakantie/reis/3-5-daags-
fietsarrangement-de-betuwe-hotel-de-schildkamp  
 

• Het vertrek dient plaats te vinden voor 22 december 2022. De exacte vertrekdatum wordt in 
overleg met de winnaar bepaald.  

• De prijs geldt voor maximaal 2 personen. 

• U dient met eigen vervoer naar de bestemming te reizen. 

• Andere vouchers en cadeaubonnen kunnen hierbij niet worden ingeleverd. 

• Boeken geschiedt op basis van beschikbaarheid. 

• Minimaal 2 volwassenen per kamer.  
 
Wanneer je deze prijs wint, wordt er uiterlijk 12 november 2021 contact met je opgenomen door 
ANWB Reizen. Dit kan telefonisch of per mail zijn. Zij plannen vervolgens de reis met je in.  
 
### 
 
3-daagse stedentrip Maastricht van ANWB Reizen  (2 pers.) 
Je wint de driedaagse platina-stedentrips voor 2 personen naar Maastricht van ANWB Reizen ter 
waarde van € 240,00 . Tijdens deze stedentrip ontdek je bourgondisch Maastricht! Van het Vrijthof en 
de Romeinse opgravingen in Museumkelder Derlon tot het moderne ontwerp van het 
Bonnefantenmuseum. Maak een uitstap naar een wijndomein en de mergelgrotten en geniet van een 
punt Limburgse vlaai met slagroom. Voor meer informatie over de trip, kijk je hier: 
https://www.anwb.nl/vakantie/reis/3-daagse-stedentrip-maastricht-novotel-maastricht  
 

• Het vertrek dient plaats te vinden voor 22 december 2022. De exacte vertrekdatum wordt in 
overleg met de winnaar bepaald.  

• De prijs geldt voor maximaal 2 personen. 

• U dient met eigen vervoer naar de bestemming te reizen. 

https://www.anwb.nl/vakantie/reis/3-daagse-stedentrip-leeuwarden-post-plaza-hotel-en-grand-cafe
https://www.anwb.nl/vakantie/reis/3-5-daags-fietsarrangement-de-betuwe-hotel-de-schildkamp
https://www.anwb.nl/vakantie/reis/3-5-daags-fietsarrangement-de-betuwe-hotel-de-schildkamp
https://www.anwb.nl/vakantie/reis/3-daagse-stedentrip-maastricht-novotel-maastricht
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• Andere vouchers en cadeaubonnen kunnen hierbij niet worden ingeleverd. 

• Boeken geschiedt op basis van beschikbaarheid. 

• Minimaal 2 volwassenen per kamer.  
 
Wanneer je deze prijs wint, wordt er uiterlijk 12 november 2021 contact met je opgenomen door 
ANWB Reizen. Dit kan telefonisch of per mail zijn. Zij plannen vervolgens de reis met je in.  
 
Safaripark Beekse Bergen (5 pers.) 
Je wint één van de 20x 5 toegangstickets voor Safaripark Beekse Bergen tijdens de decembermaand.  
Een bijzondere periode waarvoor Safaripark Beekse Bergen een speciaal winterprogramma heeft 
ingericht, inclusief lichtjes festival. Meer informatie over Safaripark Beekse Bergen vind je op 
https://www.safaripark.nl   
 

• De tickets zijn te gebruiken tot en met 2 januari 2022, inclusief de kerstvakantie. 

• De tickets worden per mail toegestuurd. 

• De prijs geldt voor maximaal 5 personen. 
 
Wanneer je deze prijs hebt gewonnen, ontvang je uiterlijk 8 oktober een mail met daarin de tickets en 
verdere uitleg met betrekking tot het reserveren van een bezoekmoment.  
 
### 
 
Handicap-54 Golfcursus van ANWB Golf 
Je wint één van de drie Handicap-54 Golfcursussen van ANWB Golf, dan kun je volgend jaar zelfstandig 
de golfbaan op. Tijdens de cursus wordt je door golfpro’s klaargestoomd om te mogen golfen. In één 
weekend leer je alle basistechnieken om een golfbaan te slaan en doe je examen. Meer informatie over 
de cursus vind je hier: https://www.anwbgolf.nl/kampioen  
 

• De Handicap-54 cursus dient in 2021 of in 2022 te worden gevolgd 

• De Handicap-54 cursus dient te worden gevolgd via Sportpark De Star 

• Het aan de cursus verbonden gratis lidmaatschap van ANWB Golf eindigt op 31 december 2022. 
Daarna wordt het omgezet in een betaald lidmaatschap. Dit bedraagt € 65,00 en is maandelijks 
opzegbaar via dit formulier.  

 
Wanneer je deze prijs wint, ontvang je van ons een mail en wordt er uiterlijk 12 november 2021 
telefonisch contact met je opgenomen door ANWB Golf. Zij plannen vervolgens het cursusweekend 
samen met jou in. 
 
### 
 
Hotelarrangement Teutoburgerwoud van ANWB Reizen  (2 pers.) 
Je wint één van de vijf driedaagse autoreizen voor twee personen naar het Duitse Teutoburgerwoud 
van ANWB Reizen en ter waarde van € 210,00. Het sprookjesachtige Teutoburgerwoud ligt circa twee 
uur rijden over de grens. Wissel lange wandelingen door de bosrijke natuur af met bezoekjes aan 
charmante vakwerksteden. Je verblijft in een sfeervol hotel midden in de natuur. Dat is pas heerlijk tot 
rust komen! Voor meer informatie over deze reis, kijk je hier: https://www.anwb.nl/vakantie/reis/3-4-
daagse-autovakantie-teutoburgerwoud  
 

https://www.safaripark.nl/
https://www.anwbgolf.nl/kampioen
https://www.anwbgolf.nl/opzeggen
https://www.anwb.nl/vakantie/reis/3-4-daagse-autovakantie-teutoburgerwoud
https://www.anwb.nl/vakantie/reis/3-4-daagse-autovakantie-teutoburgerwoud
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• Het vertrek dient plaats te vinden voor 29 oktober 2022. De exacte vertrekdatum wordt in 
overleg met de winnaar bepaald.  

• De prijs geldt voor maximaal 2 personen. 

• Betreft het driedaags arrangement. 

• U dient zelf in het bezit te zijn van een auto de reis te kunnen maken. 

• Andere vouchers en cadeaubonnen kunnen hierbij niet worden ingeleverd.  

• Minimaal 2 volwassenen per kamer.  

• Tot en met 29 oktober 2022 is aankomst uitsluitend mogelijk op maandag, woensdag en 
vrijdag. 

• Een huisdier meenemen is mogelijk voor een toeslag van €6,- per huisdier, per nacht.  

• Boeken geschiedt op basis van beschikbaarheid. 

• Een upgrade van de kamer kan eventueel zelf bijgeboekt worden. 

• Niet inbegrepen: auto, bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking, reserveringskosten € 20,- 
per boeking.  

 
Wanneer je deze prijs wint, wordt er uiterlijk 12 november 2021 contact met je opgenomen door 
ANWB Reizen. Dit kan telefonisch of per mail zijn. Zij plannen vervolgens de reis met je in.  
 
### 
 
Avonturenboerderij Molenwaard (5- pers.) 
Je wint één van de 20x 5 toegangstickets voor Avonturenboerderij Molenwaard in december. Hiermee 
breng je een bezoek aan één van de leukste uitjes in de provincie van Zuid-Holland. Ook in de winter! 
Het park heeft namelijk een speciaal winterprogramma ingericht. Meer informatie over de 
Avonturenboerderij Molenwaard vind je op https://www.avonturenboerderij.nl   
 

• De tickets zijn te gebruiken tot en met 9 januari 2022, inclusief de kerstvakantie 

• De tickets worden per mail toegestuurd. 

• De prijs geldt voor maximaal 5 personen. 
 
Wanneer je deze prijs hebt gewonnen, ontvang je uiterlijk 8 oktober een mail van de ANWB met een 
verdere uitleg over de tickets. 
 
### 
 
Zoom Academy Digitale cursus fotografie 
Je bent de winnaar van één van de 75 digitale fotografiecursussen uit de Zoom Academy. Zoom 
Academy biedt meerdere digitale cursussen aan waardoor je precies kunt kiezen welke cursus het beste 
bij jou past. Wil je meer creativiteit aanbrengen in je foto’s of leren hoe je jouw huisdier perfect op de 
foto zet? Het kan allemaal. Kijk hier voor het aanbod: https://www.zoomacademy.nl/pages/courses  
 

• De winnaar ontvangt een digitale code ter waarde van € 29,95.  

• De code is geldig t/m 31 december 2021  

• Mocht de winnaar een duurdere cursus uitkiezen, ontvangt hij/zij met deze code € 29,95 
korting. Het restant bedrag moet de winnaar zelf bijleggen. 

• De code dient in één keer ingewisseld te worden en is dus niet te verspreiden over meerdere 
cursussen/acties. Eventueel restant wordt niet teruggestort of vergoed. 

 

https://www.avonturenboerderij.nl/
https://www.zoomacademy.nl/pages/courses
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Wanneer je deze prijs wint, ontvang je uiterlijk 12 november een mail met daarin de unieke 
(kortings)code.  
 
### 
 
Bladcadeau 
Je wint één van de tien Bladcadeaus ter waarde van € 25,00. Bladcadeau is een cadeaubon met keuze 
uit meer dan 100 tijdschriften voor een abonnement naar keuze. Wil je dus even lekker op de bank 
neerploffen met je favoriete tijdschrift? Of juist eens een nieuw tijdschrift uitproberen? Met het 
Bladcadeau geeft je jezelf letterlijk een blad cadeau. Kijk voor meer informatie over deze prijs op: 
https://www.mijnbladopdemat.nl/  
 

• Bladcadeau is na ontvangst twee jaar geldig 

• Het abonnement stopt automatisch 

• De tijdschriften worden alleen bezorgd in Nederland 
 
Win je het Bladcadeau dan wordt na bekendmaking van de winnaars, de prijs naar het bij ons bekende 
adres verstuurd. Wanneer je 30 november nog niks hebt ontvangen, kun je contact opnemen via 
winactiekampioen@anwb.nl. 
 
### 
 
Stormparaplu (klein) 
Je wint één van de honderd stormparaplu’s ter waarde van € 24,99. Met deze kleine stormparaplu hoef 
je je geen zorgen meer te maken om een regenbui! Deze kleine stormparaplu heeft een handvat met 
goede grip zodat hij niet uit je handen glijdt. Door het fijne formaat ben je goed beschermt tegen regen 
en neem je hem toch gemakkelijk mee. Met de kleine stormparaplu ben je altijd voorbereid op een 
onverwachte bui. Kijk hier voor meer informatie: https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/stormparaplu-
klein-78407.html?color=8055  
 

• De stormparaplu is beschikbaar in de volgende kleuren: rood, donker petrol, zwart, 
mosterdgeel, paars, turquios, roze en mosgroen.  

• Bij het versturen van de stormparaplu’s wordt geen rekening gehouden met een voorkeur voor 
een kleur.  

• Wanneer de kleur niet de gewenste kleur is, kun je deze niet (om)ruilen of retourneren. 
 
Win je een stormparaplu dan wordt na bekendmaking van de winnaars, de prijs naar het bij ons 
bekende adres verstuurd. Wanneer je 30 november nog niks hebt ontvangen, kun je contact opnemen 
via winactiekampioen@anwb.nl. 
 
### 
 
Deze prijzen worden direct verstuurd 
Op de onderstaande prijzen zijn geen extra actievoorwaarden van toepassing. Heb je één van deze 
prijzen gewonnen, dan wordt na bekendmaking van de winnaars de prijs direct naar het bij ons 
bekende adres verstuurd. Wanneer je 30 november nog niks hebt ontvangen, kun je contact opnemen 
via winactiekampioen@anwb.nl. Het gaat om de volgende prijzen: 
 

https://www.mijnbladopdemat.nl/
mailto:winactiekampioen@anwb.nl
https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/stormparaplu-klein-78407.html?color=8055
https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/stormparaplu-klein-78407.html?color=8055
mailto:winactiekampioen@anwb.nl
mailto:winactiekampioen@anwb.nl
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• Human Nature rug-fietstas Amsterdam (bosgroen) 
https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/human-nature-rug-fietstas-amsterdam.html  

• Het Grote Nederlandse Bierwandelboek   
https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/het-grote-nederlandse-bierwandelboek.html  

• Hansaplast Wondverzorging Reissetje 
https://www.beiersdorf.nl/merken/hansaplast  

• 75 jaar Wegenwacht fietsbellen 

• ANWB Shopper 
 
 
Gewonnen? 
Ben je één van de gelukkige winnaars, maar heb je 30 november nog niks van ons gehoord? Dan kun je 
een e-mail sturen naar winactiekampioen@anwb.nl. We proberen je dan zo snel mogelijk van een 
antwoord te voorzien. 
 

- Einde - 

https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/human-nature-rug-fietstas-amsterdam.html
https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/het-grote-nederlandse-bierwandelboek.html
https://www.beiersdorf.nl/merken/hansaplast
mailto:winactiekampioen@anwb.nl

