Actievoorwaarden ANWB Fietsverzekering
1 jaar gratis ANWB Fietspas t.w.v. € 32,- .
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie van ANWB Fietsverzekering i.c.m. de ANWB
Fietspas (voorheen Wegenwacht Fiets Service) t.w.v. € 32,-, hierna te noemen: “de Actie”, die wordt
georganiseerd door ANWB B.V., hierna te noemen “ANWB”, voor ANWB Fietsverzekering.
1. Algemeen
De Actie loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Alle “kandidaat” verzekeringnemers
die aan deze actie deelnemen, zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. ANWB
is te allen tijde gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze
actievoorwaarden te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen de Actie te
staken, te wijzigen of aan te passen, zonder dat ANWB daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding
van schade jegens deelnemers gehouden is. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en
staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door ANWB bekend gemaakt worden via de website
www.anwb.nl.
2. De Actie
Bij het afsluiten van een ANWB Fietsverzekering voor 31 december 2018 ontvangt de
verzekeringsnemer de ANWB Fietspas voor één jaar cadeau. De Actie is exclusief voor ANWB-leden
(en daarmee niet voor kinderen). Indien de verzekering voor de ingangsdatum wordt beëindigd of
geschorst, is er geen recht op deze Actie. Per gesloten ANWB Fietsverzekering bestaat eenmaal recht
op deze Actie. De ANWB Fietspas is persoonsgebonden. Een verzekerde kan op één lidmaatschap
twee Fietsen verzekeren, maar heeft dan recht op één keer de ANWB Fietspas. Om twee personen
recht te geven op de ANWB Fietspas dient een partnerlidmaatschap te worden afgesloten.
Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van ontvangst. Voor definitieve acceptatie
is mogelijk aanvullende informatie van verzekeringnemer noodzakelijk. Toewijzing van de ANWB
Fietspas geschiedt na definitieve acceptatie van de verzekering. De ANWB Fietspas is alleen aan te
vragen voor personen van 18 jaar en ouder. Personeel van ANWB en haar dochters is uitgesloten van
deelname aan deze Actie.
3. Afsluiten ANWB Fietsverzekering
Afsluiten van een ANWB Fietsverzekering kan telefonisch (088-2692 222), via internet
(www.anwb.nl/Fietsverzekering) of in een ANWB-winkel of VVV-ANWB-winkel. De aanvraag voor een
ANWB Fietsverzekering dient vóór 31 december 2018 door ANWB te zijn ontvangen. Aanvragen voor
een ANWB Fietsverzekering geschieden onder voorbehoud van definitieve acceptatie van Unigarant
N.V, als gevolmachtigd agent van UVM N.V., beide 100% dochtervennootschappen van ANWB. Ter
voorkoming en bestrijding van verzekeringsfraude worden alle aanvragen voor een ANWB
Fietsverzekering getoetst bij de Stichting Centraal Informatiesysteem. Na ontvangst van de polis
bescheiden heeft verzekeringnemer twee weken bedenktijd waarin de polis zonder opgaaf van reden
aan Unigarant N.V. kan worden geretourneerd.

4. ANWB Fietspas voor één jaar cadeau
Binnen twee weken na definitieve acceptatie wordt aan de verzekeringnemer een bevestigingsbrief
gestuurd. ANWB behoudt zich het recht voor een afwijkende verzendingstermijn te hanteren, indien
omstandigheden daartoe aanleiding geven. Bij het afsluiten van de Fietsverzekering in één van de
ANWB winkels ontvangt men de bescheiden van de ANWB Fietspas niet direct na acceptatie! De
bevestiging wordt toegestuurd aan de aanvrager. De Actie is exclusief voor ANWB-leden. De ANWB
Fietspas is één jaar gratis en wordt daarna automatisch verlengd. Als u de ANWB Fietspas niet wilt
verlengen, dan kunt u na het eerste jaar maandelijks opzeggen.
5. Aansprakelijkheid
ANWB, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige
schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met de Actie.
6. Klachten
Klachten omtrent deze actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij het Leden
Service Center, Team Klacht (Klantenservice) 088 2692 222. De ANWB zal zich naar beste kunnen
inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.

