
 
Actievoorwaarden actie  
‘ANWB zakelijke lease’  in samenwerking met LeasePlan 
Bestaande leden ANWB voor de Zaak  
 
 

o Door gebruik te maken van deze actie gaat u akkoord met deze actievoorwaarden. 
o Deze actie is geldig voor bestaande leden van ANWB voor de Zaak. 
o Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “ANWB zakelijke lease i.s.m. 

LeasePlan”, een actie van ANWB B.V. 
o Het aanmelden voor deze actie kan tot en met 31 december 2022. 
o Aanmelden voor de actie kan alleen via het aanmeldformulier op de ANWB website 

https://anwb.nl/forms/zakelijk/anwb-zakelijk-leasen. Hiermee geeft u uw interesse 
aan bij LeasePlan. LeasePlan neemt telefonisch of per email contact met u op.  

o Het leasecontract sluit u af met LeasePlan.  
o Gedurende de looptijd van uw leasecontract bij LeasePlan ontvangt u voor het 

betreffende kenteken gratis pechhulp pakket Nederland Standaard (maximaal voor 5 
jaar). De ANWB lidmaatschapskosten zijn voor uw eigen rekening.  

o Na het afsluiten van het leasecontract bij LeasePlan ontvangt ANWB voor het kunnen 
uitvoeren van de pechhulp de gegevens van de leaseauto (kenteken, type voertuig, 
naam bedrijf, bankrekeningnummer en lidmaatschapsnummer ANWB voor de Zaak). 
ANWB meldt het kenteken van uw leaseauto aan voor pechhulp Nederland standaard 
van ANWB voor de Zaak op het lopende ANWB voor de Zaak lidmaatschap.  

o De gratis pechhulp ontvangt u alleen op de geselecteerde actiemodellen van LeasePlan 
die via ANWB worden aangeboden gedurende de actieperiode. 

o Deze pechhulpdekking start vanaf het moment dat de leaseauto aan uw bedrijf wordt 
geleverd door LeasePlan. 

o Als het leasecontract bij LeasePlan binnen 5 jaar wordt beëindigd of als het kenteken 
van uw leaseauto wijzigt gedurende de looptijd van 5 jaar, vervalt het recht op de 
korting op het Nederland standaard pakket van ANWB voor de Zaak. Opzegging van de 
pechhulp is mogelijk conform de reguliere Algemene Voorwaarden ANWB voor de Zaak. 
De pechhulp is overdraagbaar op een ander kenteken, echter zonder de korting. De 
korting is niet restitueerbaar.  

o Het is mogelijk om het pechhulppakket op uw leaseauto uit te breiden naar pakket 
Europa standaard of Europa compleet. Het prijsverschil tussen de Europapakketten en 
het pakket Nederland Standaard is voor uw eigen rekening. Deze wijziging kan alleen 
telefonisch worden doorgegeven (ANWB voor de Zaak 088-269 7373).  

o Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties. 
o Naast bovenstaande actievoorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden 2020 van 

toepassing van ANWB voor de Zaak.  
o ANWB B.V. behoudt zich het recht voor deze actie te allen tijde te beëindigen, te 

verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen 
aankondiging vereist. 

https://anwb.nl/forms/zakelijk/anwb-zakelijk-leasen

