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ALGEMENE SPELVOORWAARDEN - "Jubileumwinactie 135 jaar ANWB"  
 
Geüpdate op: 8 okt 2018 
 
 
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 het 135-jarge bestaan, in de periode 
van 5 juli t/ 30 september 2018een groot promotioneel spel, (hierna: het spel”) waarbij deelnemers een 
verscheidenheid aan prijzen kunnen winnen, welk onder het kopje zijn gespecificeerd. Door deelname aan 
het spel aanvaardt de deelnemer deze spelvoorwaarden. Deelname kan gedurende de actieperiode 
plaatsvinden via anwb.nl/135jaar.  
 
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. Wijziging of aanpassing van 
de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door ANWB bekend gemaakt 
worden via anwb.nl/135jaar). 
 
Deze algemene spelvoorwaarden leest u hieronder én zijn te vinden op anwb.nl/135jaar. 
  
Deelnemers 
Voor deelname aan de Jubileumwinactie 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 Jubileumwinactie. 
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.  
  
 

http://www.anwb.nl/lidmaatschap/135-jaar-anwb
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Prijzen 
Deelnemers maken kans op een reeks aan prijzen die hieronder zijn genoemd. 
 
Voor iedere prijs gelden aanvullende actievoorwaarden. Je vindt deze actievoorwaarden aan het einde van 
dit document. 
 

Prijs Aantal Economische 
waarde 

Totale 
pakket 

Een 16-daagse groepsrondreis voor 2 personen naar Java & Bali 1 € 2.580,50* € 2.580,50 

Voor één dag dierenverzorger bij GaiaZOO 1 € 0,00 € 0,00 

Autoreis naar Teutoburgerwoud  3 € 129,00 € 387,00 

Verblijf op Landal (midweek of weekend) 3 € 350,00 € 1.050,00 

Een week op een camping in Spanje met het hele gezin 4 € 1.250,00* € 5.000,00 

Een dag meerijden met de Wegenwacht 10 € 0,00 € 0,00 

Rondleiding op ANWB Hoofdkantoor, 2 personen 45 € 0,00 € 0,00 

2 toegangstickets voor GaiaZOO  50 € 41,00 € 2.050,00 

Human Nature Koffer Shima Medium - kleur lichtblauw 50 € 109,00 € 5.450,00 

ANWB Ontdek reisgids Nederland 250 € 17,50 € 4.375,00 

Human Nature wandelsokken Tirol 500 € 12,99 € 6.495,00 

Kopje koffie onderweg 2.000 € 2,50* € 5.000,00 

TOTAAL 2.917   € 32.387,50 

* Dit zijn gemiddelde prijzen (en afhankelijk van keuze en/of boekingsperiode) 
 
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). De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten, goederen, andere prijzen en/of 
diensten.  
 
Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de ANWB. 
 
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 5 oktober 2018 vindt er een trekking van alle van prijswinnaars plaats onder de ANWB-leden die zich 
met hun lidmaatschapsnummer via anwb.nl/135jaar hebben geregistreerd voor deelname aan de 
Jubileumwinactie. De prijswinnaars worden op objectieve wijze door een onpartijdige 
computerprogrammatuur geselecteerd.  
 
De prijzen worden in de volgorde van het bovenstaande schema getrokken.  
 
De prijswinnaars worden op woensdag 10 oktober 2018 bekendgemaakt op anwb.nl/135jaar. De 
winnaars worden hier met lidmaatschapsnummer, achternaam en woonplaats genoemd. Daarnaast 
ontvangen alle winnaars uiterlijk 15 oktober 2018 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.  
 
 

http://www.anwb.nl/lidmaatschap/135-jaar-anwb
http://www.anwb.nl/lidmaatschap/135-jaar-anwb
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Gegevens 
De deelnemer verleent aan ANWB toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden in alle door 
ANWB beheerde media. 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 

 
 
16-daagse groepsrondreis Java & Bali voor twee personen 
U wint de reis zoals omschreven op de website via onderstaande links: https://www.fox.nl/indonesie-en-
bali/rondreizen/16-daagse-groepsrondreis-java-bali. Eventuele bijkomende kosten bij boeking, 
aanvullende kosten en bijkomende kosten ter plaatse zoals omschreven bij iedere reis, dienen door de 
winnaar zelf voldaan te worden. 
 

 Het vertrek dient plaats te vinden voor 31 maart 2019. De exacte vertrekdatum wordt in overleg 
met de winnaar bepaald. Uitgesloten zijn de vertrekmaanden juli, augustus en december 2018. 

 De reisbelevenis dient binnen 2 maanden na einde van de actie te zijn geboekt door de winnaar. 
Wanneer dit niet gebeurt verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs 
eigendom van FOX verre reizen van de ANWB. 

 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 moet zijn. 

 Deze prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

 Verlengen van de gewonnen reis is mogelijk op verzoek, maar wel tegen bijbetaling. 

 De prijswinnaars dienen zelf zorg te dragen voor een passende annuleringsverzekering en 
reisverzekering (mét werelddekking). 

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

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

 
Wanneer u deze prijs heeft gewonnen, wordt er uiterlijk 15 oktober 2018 telefonisch contact met u 
opgenomen.  
 
### 
 
Een dagdeel meerijden met de Wegenwacht 
U wint één van de 10 “een dagdeel meerijden met de Wegenwacht” prijzen. Tijdens deze dag neemt één 
van onze wegenwachten u een dagdeel mee op pad en komt u alles te weten over zijn of haar 
werkzaamheden. 
 

 Het meerijden met de wegenwacht moet voor 31 december 2018 zijn ingewisseld op een nader te 
bepalen datum. 

 De deelnemer aan deze dag moet tenminste 18 jaar of ouder zijn. 

 Deze prijs is in overleg met de ANWB overdraagbaar. 

 Meerijden is op eigen verantwoordelijkheid.  
 
Wanneer u deze prijs heeft gewonnen, wordt er uiterlijk 15 oktober 2018 telefonisch contact met u 
opgenomen.  

https://www.fox.nl/indonesie-en-bali/rondreizen/16-daagse-groepsrondreis-java-bali
https://www.fox.nl/indonesie-en-bali/rondreizen/16-daagse-groepsrondreis-java-bali
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Kopje koffie onderweg bij La Place 
Vroeg op pad? Lange werkdag achter de rug? Of gewoonweg zin in een goede bak koffie of thee? U wint 
één van 2.000 kopjes koffies onderweg bij La Place.  
 

 De bon is geldig van 15 oktober t/m 31 december 2018. 

 Ontvang tegen inlevering van deze bon gratis een normale koffie, cappuccino of thee bij La Place. 

 Speciale koffie en thee, zoals bijvoorbeeld verse muntthee en Latte Macchiato, zijn uitgezonderd. 

 Geldig bij alle La Place vestigingen in Nederland, m.u.v. La Place op vliegvelden, treinstations, 
Duinrell, outlet centers en op evenementenlocaties. 

 Maximaal één bon per persoon. 

 Niet geldig in combinatie met overige acties. 
 
Wanneer u deze prijs heeft gewonnen, ontvangt u deze uiterlijk 15 oktober 2018 per mail.  
 
### 
 
ANWB Ontdek reisgids Nederland 
U wint één van de 250 ANWB Ontdek reisgidsen Nederland zoals vermeld op 
https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/anwb-ontdek-reisgids-nederland-retro-editie.html. Met deze gids 
verkent u Nederland op een andere manier. Van originele ontdekkingstochten tot bekende 
bezienswaardigheden, routes en hotels door heel Nederland. 
 

 U ontvangt de reisgids per post 

 De prijs kan niet ingewisseld worden tegen contanten, goederen, andere prijzen en/of diensten. 
 
Wanneer u de reisgids heeft gewonnen, ontvangt u deze uiterlijk 15 oktober 2018 per post.  
 
### 
 
Voor één dag dierenverzorger bij GaiaZOO 
U wint “een dag meelopen met een dierenverzorger van GaiaZOO”. Je bezoekt diverse dieren achter de 
schermen. De medewerker neemt je mee op sleeptouw bij alle werkzaamheden in de ZOO. Meer 
informatie over GaiaZOO vind je op https://www.gaiazoo.nl/.  
 

 De prijs is in te wisselen tot en met 31 december 2018 op een nader te bepalen datum. 

 Deelnemers aan deze dag moeten minimaal 12 jaar of ouder zijn. 

 De prijs is in overleg met de ANWB overdraagbaar. 

 De prijs geldt voor maximaal 4 personen. 
 
Wanneer u deze prijs heeft gewonnen, wordt er uiterlijk 15 oktober 2018 telefonisch contact met u 
opgenomen.  

https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/anwb-ontdek-reisgids-nederland-retro-editie.html
https://www.gaiazoo.nl/
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2 toegangstickets voor GaiaZOO 
U wint twee van de 100 “toegangstickets voor GaiaZOO” waarmee je een bezoek brengt aan één van de 
leukste dierenparken in Nederland. Meer informatie over GaiaZOO vindt u op https://www.gaiazoo.nl/.  
 

 De tickets zijn te gebruiken tot en met 31 december 2018. 

 De tickets worden per post toegestuurd. 

 De prijs geldt voor maximaal 2 personen. 
 
Wanneer u deze prijs heeft gewonnen, ontvangt u uiterlijk 15 oktober 2018 een brief met daarin de 
tickets.  
 
### 
 
Een week op een camping in Spanje met het hele gezin 
U wint een van de vier “verblijven van een week op een van de geselecteerde campings in Spanje”. De prijs 
geldt voor het hele gezin. De verblijven zijn uitgerust met wifi, airconditioning en parkeerplaats. De 
geselecteerde campings zijn: 

- Camping Las Dunas 
- Camping Sant Pol  
- Camping Ametlla 
- Camping resort Sangulí Salou 

 

 De prijs moet uiterlijk 31 december 2019 zijn ingewisseld. 

 De prijs geldt voor één gezin met maximaal 4 personen. 

 De vertrekdatum is afhankelijk van de camping. Het hoogseizoen (juli & augustus) is uitgesloten. 

 De toewijzing van de geselecteerde camping wordt gedaan volgens loting. 

 Huisdieren zijn op geen van de campings toegestaan. 

 De prijs die u wint is exclusief toeristenbelasting en reiskosten. 

 U bent zelf verantwoordelijk voor het vervoer richting de bestemming. 

 De prijs is niet overdraagbaar. 
 

Wanneer u deze prijs heeft gewonnen, wordt er uiterlijk 15 oktober 2018 telefonisch contact met u 
opgenomen. 
 
### 
 
Human Nature koffer Shima Medium 
U wint één van de 50 “lichtblauwe Human Nature Shima M koffers” zoals vermeld op 
https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/human-nature-koffer-shima-m.html. Deze koffer is voorzien van 
allemaal handige snufjes die het reizen nog makkelijker maakt. 
 

 U ontvangt de koffer per post 
 
Wanneer u de koffer heeft gewonnen, ontvangt u deze uiterlijk 15 oktober 2018 per post.  
 
### 

https://www.gaiazoo.nl/
http://www.anwbcamping.nl/53315
http://www.anwbcamping.nl/52901
http://www.anwbcamping.nl/52625
http://www.anwbcamping.nl/53531
https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/human-nature-koffer-shima-m.html
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Human Nature wandelsokken Tirol 
U wint één van de 500 paar “Human Nature hikingsokken”. Omdat wij echter niet weten welk type sok 
uw voorkeur heeft en welke maat u heeft, sturen wij u een ANWB Cadeaukaart ter waarde van de 
hikingsokken á € 12,99. Hiermee kunt u in één van onze ANWB Winkels of via de ANWB Webwinkel uw 
eigen paar, in de juiste maat, bestellen. En heeft u al voldoende sokken, dan mag u het bedrag op uw 
ANWB Cadeaukaart uiteraard ook inzetten voor iets anders uit het Human Nature assortiment in de 
ANWB winkel of Webwinkel. https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/kleding/sokken.html 
 

 U ontvangt per post een ANWB Cadeaukaart ter waarde van € 12,99 
 
Wanneer u een paar wandelsokken heeft gewonnen, ontvangt u de ANWB Cadeaucard deze uiterlijk 15 
oktober 2018 per post.   
 
### 
 
Autoreis naar Teutoburgerwoud 
U wint één van de 3 “Autoreizen naar het Duitse Teutoburgerwoud – Platina arrangement” zoals vermeld 
op: https://www.anwb.nl/vakantie/boeken/detail/3-daagse-autovakantie-teutoburgerwoud#main.  U 
verblijft in het sfeervolle Hotel de Jägerhof, gelegen in Willebadessen. De prijs bestaat uit 2 nachten met 
ontbijtbuffet, welkomstdrankje, 1x toegang tot de sauna tijdens openingstijden, 1 x dinerbuffet op de 
aankomstdag, 1 x minigolf of 1 uur kegelen, 1 x entree tot het glasmuseum, 1 x entree tot het 
natuurkundemuseum en 1 x een 4-gangen diner. 
 

 De prijs moet uiterlijk 16 december 2018 zijn ingewisseld.  

 De prijs geldt voor maximaal 2 personen. 

 De prijs is niet overdraagbaar. 

 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 31 oktober 2018 is aankomst uitsluitend mogelijk op maandag, woensdag en vrijdag. 

 Tussen 1 november en 31 december 2018 is aankomst uitsluitend mogelijk op maandag, 
woensdag, vrijdag en zondag 

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

 Een upgrade van de kamer kan eventueel zelf bijgeboekt worden. 

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

 
Wanneer u deze prijs heeft gewonnen, wordt er uiterlijk 15 oktober 2018 telefonisch contact met u 
opgenomen.  
 
 
### 
 

https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/kleding/sokken.html
https://www.anwb.nl/vakantie/boeken/detail/3-daagse-autovakantie-teutoburgerwoud#main
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Rondleiding op het ANWB Hoofdkantoor in Den Haag 
U wint “een rondleiding op het ANWB Hoofdkantoor”. U neemt een kijkje achter de schermen bij de 
Verkeersinformatiedienst, waar u de nieuwslezers aan het werk ziet en te horen krijgt hoe ze aan de 
laatste filenieuws komen. Daarnaast bezoekt u de ANWB Alarmcentrale en krijgt u te zien hoe de 
gestrande ANWB-leden geholpen worden. 
 

 De prijs is in te wisselen tot en met 9 november 2018, vol=vol.  

 U kunt kiezen uit 3 data: zaterdag 27 oktober, woensdag 7 november of zaterdag 10 november 
2018. 

 U kunt zich aanmelden voor 1 van de 3 data, waarbij geldt; vol = vol. 

 Reiskostenvergoeding is hier niet van toepassing. 

 Deelnemers aan deze dag moeten minimaal 12 jaar of ouder zijn.  

 De prijs is in overleg met de ANWB overdraagbaar.  

 De prijs geldt voor maximaal 2 personen.  
 
Wanneer u deze prijs heeft gewonnen, wordt er uiterlijk 15 oktober 2018 contact met u opgenomen. Dit 
kan telefonisch gebeuren of per mail. 
 
 
### 
 
 
Verblijf bij Landal GreenParks 
U wint één van de 3 verblijven bij Landal GreenParks. U kunt kiezen uit een midweek- of weekendverblijf, 
waarbij geldt: 
 

 Geldig voor standaard 4- of 6 persoonsbungalows 

 Beschikbaarheid van bungalows kan per park, type en/of aankomstdatum verschillen en is 
beperkt 

 U ontvangt een reserveringsformulier per post en dient uw reserveringsformulier in te zenden 6 
weken voor aankomst of minder. Eerder kan uw reservering niet in behandeling worden genomen 

 Geldig voor een weekend- of midweekverblijf m.u.v. in de brochure vermelde schoolvakanties- en 
feestdagenperioden en afwijkende aankomstdagen (deze data vindt u hier: 
https://www.landal.nl/algemeen/uitgesloten)  

 Bijbetaling voor het upgraden van bungalowtype, park of verblijfsperiode is niet mogelijk 

 Indien u twee of meer accommodaties naast elkaar wenst te reserveren, worden hiervoor € 20 
voorkeurskosten in rekening gebracht 

 Voor overige voorwaarden met betrekking tot het verblijf verwijzen wij u naar onze algemene 
voorwaarden van Landal GreenParks: https://www.landal.nl/over-landal/algemene-
voorwaarden  

 Deelnemende parken zijn beschreven in de uiting en/of op uw reserveringsformulier die u met de 
post ontvangt 

 Het park Winterberg is uitgesloten van 1 december 2017 tot 5 januari 2018 
 
Wanneer u deze prijs heeft gewonnen, wordt er uiterlijk 15 oktober 2018 contact met u opgenomen. Dit 
kan telefonisch gebeuren of per mail. 
 
 
Gewonnen? 
Bent u één van de gelukkige winnaars, maar hebt u na 15 oktober nog niks van ons gehoord? Dan kunt u 
een e-mail sturen naar 135jaar@anwb.nl. We proberen u dan zo snel mogelijk van een antwoord te 
voorzien. 
 

- Einde - 

https://www.landal.nl/algemeen/uitgesloten
https://www.landal.nl/over-landal/algemene-voorwaarden
https://www.landal.nl/over-landal/algemene-voorwaarden
mailto:135jaar@anwb.nl

