Geüpdate op: 18 mei 2022

ALGEMENE SPELVOORWAARDEN
"Winactie ANWB Roadmaster"

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 ANWB Roadmaster campagne, in de
periode van 20 mei t/m 17 juni 2022 een groot promotionele competitie, (hierna: het spel”) waarbij deelnemers
verschillende prijzen kunnen winnen. Door deelname aan het spel aanvaardt de deelnemer deze
spelvoorwaarden. Deelname kan gedurende de actieperiode plaatsvinden via anwb.nl/roadmaster door middel
van deelname aan de quiz. De 10 beste deelnemers van de quiz gaan door naar de finale op 17 juni 2022. Hier
worden de rijvaardigheden van de deelnemers getest via verschillende opdrachten. De finalist die de opdrachten
het best uitvoert wint de hoofdprijs. Voor de nummer 2 t/m 10 zijn er verschillende prijzen.
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 bekendgemaakt worden via
anwb.nl/roadmaster.
Deze algemene spelvoorwaarden zijn te verkrijgen op anwb.nl/roadmaster.
Deelnemers
Voor deelname aan de winactie hoef je geen lid te zijn van de ANWB. Voorwaarde is dat de deelnemer tussen de
18 en 25 jaar is en in het bezit van een rijbewijs B.
Uitgesloten van deelname aan de actie zijn werknemers van ANWB, aan haar gelieerde ondernemingen en
ondernemingen waar zij met betrekking tot de winactie mee samenwerkt.
ANWB heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de competitie 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.
Meedoen aan de competitie kan door het maken van de quiz op anwb.nl/roadmaster.
Communicatiekosten
Aan het spel zijn geen communicatiekosten verbonden.
Prijzen
Deelnemers maken kans op verschillende prijzen. Hierbij de voorwaarden per prijs;
Hoofdprijs - Honda
De winnaar van ANWB Roadmaster krijgt één jaar lang een gratis Honda e.
• 1 jaar lang gratis een Honda e rijden t.w.v. 614,- euro per maand.
• Kosten voor het laden komen voor eigen rekening. Een laadpas komt via Honda.
• 18 jaar of ouder, in bezit van rijbewijs.
• Verzekering via de dealer met eigen risico .
• Na 1 jaar de mogelijkheid om door te leasen of auto over te nemen.
• Een Honda dealer stelt een auto ter beschikking aan de winnaar.
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Prijs – ANWB Reizen
• De prijs is niet voor geld in te ruilen.
• De prijs is op basis van beschikbaarheid
• De prijs is t.b.v. 2 personen
• De prijs kan ingewisseld (benut) worden in de maanden augustus, september en oktober 2022 (het
hoogseizoen is uitgesloten).
• Voor beide prijzen is de toeristenbelasting niet inbegrepen.
• Voor de stedentrip naar Parijs prijs is (optioneel) parkeren in openbare parkeergarage naast het hotel,
circa €20,- per dag niet inbegrepen.
Prijs – ANWB Verzekeren
• De verzekering is een jaar lang gratis tot een bedrag van maximaal 1000 euro inclusief
assurantiebelasting.
• De deelnemer moet meerderjarig zijn en in Nederland een vaste woon- of verblijfplaats hebben.
• De 100% korting geldt voor de duur van 1 jaar vanaf de ingangsdatum van de verzekering, daarna
vervalt de korting en loopt de polis door als een betaalde verzekering tenzij deze door de verzekerde
tijdig opgezegd wordt
• Het “innen” van de gewonnen ANWB verzekering gebeurt onder voorbehoud van definitieve acceptatie
van Unigarant N.V, als gevolmachtigd agent van UVM Verzekeringsmaatschappij N.V., beide 100%
dochtervennootschappen van ANWB.
• Alle aanvragen voor een ANWB verzekering worden getoetst bij de Stichting Centraal
Informatiesysteem.
Prijs – ANWB Wegenwacht
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op ‘9x gratis een jaar lang Wegenwacht Europa standaard’ voor de
winnaars van de actie ‘Roadmasters’ die wordt georganiseerd door ANWB B.V. gevestigd en kantoorhoudende te
’s Gravenhage, hierna te noemen: ‘ANWB’.
• De waarde van een jaar lang Wegenwacht Europa standaard bedraagt € 156,- inclusief BTW.
• De actievoorwaarden gelden zowel voor winnaars die nog geen Wegenwacht hebben als voor leden die
reeds Wegenwacht Service voor de auto hebben, uitgezonderd deze producten: Wegenwacht Zakelijk,
Wegenwacht Kortlopend Europa, Private Lease.
• De prijs geldt alleen voor het Wegenwacht Europa standaard pakket. Ook wanneer u reeds een
uitgebreider pakket heeft dan Wegenwacht Europa standaard. De prijs kan niet worden omgezet naar
een korting op een uitgebreider pakket.
• Wegenwacht Europa standaard is een jaarabonnement en gaat in per 01-07-2022 en loopt t/m 01-072023.
• Na 1 jaar gaat het Wegenwacht Europa standaard lidmaatschap automatisch over naar een betaald
lidmaatschap van € 13,65 per maand of € 156,- per jaar. Deze prijzen kunnen afhankelijk zijn van
tussentijdse jaarlijkse prijswijzigingen. U kunt Wegenwacht Europa standaard na dit jaar op elk moment
wijzigen of opzeggen met inachtneming van een maand opzegtermijn.
• De prijs is niet voor geld in te ruilen.
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
• Op deze actievoorwaarden zijn naast deze spelvoorwaarden tevens de ‘Algemene voorwaarden 2022
ANWB lidmaatschap en Wegenwacht’ van toepassing.
Prijs – VVGN Lelystad
• De winnaar moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B en deze bij aanmelding voor de training
tonen aan een Rijvaardigheids Centrum Lelystad medewerker.
• Alle cadeaubonnen zijn een jaar geldig. Dit houdt in dat ze binnen een jaar verzilverd moeten zijn, maar
de daadwerkelijke cursusdatum mag verder liggen dan 1 jaar.
• Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor geld.
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Wanneer u mee mag doen in de finale, wordt er uiterlijk maandag 13 juni 2022 contact met u opgenomen.
Tijdens de finale zal er gefilmd worden, het materiaal kan later gebruikt worden in ANWB en/of Honda
communicatie uitingen. Wanneer u één van de prijzen heeft gewonnen, wordt er uiterlijk vrijdag 17 juni 2022
contact met u opgenomen.
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 prijs
De prijswinnaars worden op objectieve wijze door een onpartijdige jury geselecteerd. Deze jury bestaat uit
ANWB rijinstructeurs en VVGN rijinstructeurs. Alleen de finalisten van 17 juni 2022 worden hierin meegenomen.
De prijswinnaars worden uiterlijk vrijdag 17 juni 2022 op de hoogte gesteld. De prijswinnaars dienen zich op
verzoek te identificeren om toekenning van de prijs mogelijk te maken. De uitslag wordt tevens via ANWB
kanalen bekendgemaakt.
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 competitie 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 voorts
niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website. 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 prijs 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.

- Einde -
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