Tarieven ANWB Parkeren 2019
Met ANWB Parkeren bespaar je op de parkeerkosten op straat en in Q-Park parkeergarages. Hieronder
vind je een overzicht van de kosten van ANWB Parkeren. Alle bedragen zijn inclusief btw voor
particulieren en exclusief btw voor ondernemers.

Eenmalige kosten
e

Registratiekosten

Via anwb.nl/mobielparkeren

Gratis incl 1 maand
geen gebruikskosten

Q-Park P+ Pas

Met de Q-Park P+ kaart kunt u bij 150 garages en
terreinen parkeren

Gratis

Extra
gebruiker

Meerdere gebruikers onder 1 account zodat u met
meerdere auto’s tegelijk kunt parkeren.

€2,50 per
gebruiker

Extra Q-Park P+ pas

Gemakkelijk in en uitrijden bij Q-Park garages

€5 per extra pas

Kosten voor gebruik

Vaste kosten

Kosten per parkeersessie
(starten en stoppen bij
elkaar)
Zowel straatparkeren als
parkeren bij Q-Park

ANWB Parkeren – Kort
Parkeren
€0,00 (parkeer je niet,
geen kosten)

ANWB Parkeren Standaard
€0,00 (parkeer je niet,
geen kosten)

De transactiekosten zijn
10% van jouw
parkeerkosten. Met een
minimum van €0,15 en
een maximum van
e
€0,40 vanaf de 2 maand
(eerste maand gratis)

De transactiekosten
e
€0,28 vanaf de 2 maand
(eerste maand gratis)

ANWB Parkeren – Vaak
Parkeren
€0,55 per week van de
e
2 maand (eerste maand
gratis)
€0,00

Extra diensten
Parkeerherinneringen via
ANWB Onderweg app

Voorkom dat u de transactie te onnodig lang
doorlopen.

Gratis

Automatisch afmelden bij
wegrijden

Speciaal voor klanten van ANWB Connected.
Zie anwb.nl/connected.

Gratis voor ANWB
Connected klanten

Gespecificeerde digitale
factuur

Overzicht van alle transacties en kosten

Gratis

Betalen via creditcard

Koppel uw ANWB Parekern account aan de
ANWB creditcard

Gratis (geen toeslag)

SMS reminder service

Herinnering per sms staat standaard UIT.

€0,35 per bericht

Telefoonnummers
Starten/stoppen

088-2742536

Lokaal tarief

Klantenservice

0900-2006999

45 cent per gesprek plus de kosten voor
het gebruik van uw telefoon

Noodnummer

0900-2007999

20 cent per gesprek plus de kosten voor
het gebruik van uw telefoon

ANWB Parkeren wordt uitgevoerd door Yellowbrick. Kosten worden door Yellowbrick gefactureerd.

