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Gebruiksvoorwaarden ANWB Mobiliteitskaart 
 

1. Algemeen 
1.1. De ANWB Mobiliteitskaart is een product van ANWB voor de Zaak in samenwerking 

met Radiuz. Dit product geeft toegang tot diverse mobiliteitsdiensten. Een deel van de 

mobiliteitsdiensten is te gebruiken met de ANWB Mobiliteitskaart en een deel met de 

app van de betreffende Leverancier. 

1.2. Op verzoek van uw werkgever ontvangt u een ANWB Mobiliteitskaart en/of toegang 

tot de Mijn ANWB Mobiliteitskaart Omgeving. In deze gebruiksvoorwaarden voor de 

ANWB Mobiliteitskaart (hierna: de “Gebruiksvoorwaarden”) leggen wij onder meer uit 

wat de spelregels zijn voor het gebruik van de ANWB Mobiliteitskaart en de Mijn ANWB 

Mobiliteitskaart Omgeving. In het Privacy Statement leggen wij uit waarvoor wij uw 

persoonsgegevens gebruiken. Uw werkgever kan nadere voorwaarden stellen aan het 

gebruik van de ANWB-Mobiliteitskaart en/of de Mijn ANWB Mobiliteitskaart 

Omgeving. 

1.3. U kunt geen rechten ontlenen aan de ter beschikking stelling van de ANWB-

Mobiliteitskaart en de Mijn ANWB Mobiliteitskaart Omgeving. Wij hebben geen 

zelfstandige verplichting jegens u anders dan opgenomen in deze 

Gebruiksvoorwaarden. 

1.4. Het gebruik van de ANWB-Mobiliteitskaart en de Mijn ANWB Mobiliteitskaart Omgeving 

is toegestaan na acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden. Met het gebruiken van de 

ANWB-Mobiliteitskaart en/of de Mijn ANWB Mobiliteitskaart Omgeving gaat u akkoord 

met deze Gebruiksvoorwaarden. 

1.5. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door ons eenzijdig worden gewijzigd. Via 

persoonlijke communicatie ontvangt u minimaal 30 dagen van te voren bericht in geval 

van een wijziging. Als u niet instemt met een wijziging dient u dit binnen 14 dagen 

schriftelijk of per e-mail aan anwbmobiliteitskaart@radiuz.nl kenbaar te maken. 

1.6. De ANWB Mobiliteitskaart en de Mijn ANWB Mobiliteitskaart Omgeving faciliteren 

toegang tot en vergoeding van verschillende mobiliteitsdiensten waar u als Gebruiker 

gebruik van kunt maken. Uw werkgever bepaalt van welke mobiliteitsdiensten u gebruik 

kunt maken. 

2. De ANWB Mobiliteitskaart en Mijn ANWB Mobiliteitskaart 

Omgeving 
2.1. De ANWB Mobiliteitskaart is een Zakelijke OV-chipkaart. De kaart is eigendom van Trans 

Link Systems B.V (ook bekend als: ’TLS’). 

2.2. U dient zorgvuldig met de ANWB Mobiliteitskaart om te gaan en deze uitsluitend te 

gebruiken voor het doel waarvoor deze is vertrekt en conform deze 

Gebruiksvoorwaarden. 

2.3. Het is niet toegestaan: 

a) de ANWB Mobiliteitskaart te beschadigen, wijzigen of anderszins te gebruiken, 

anders dan het geoorloofde gebruik conform deze Gebruiksvoorwaarden;  

b) de beveiligingsmaatregelen op de ANWB Mobiliteitskaart, waaronder begrepen de 
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elektronische beveiligingsmaatregelen, te verveelvoudigen, openbaar maken, 

wijzigen, omzeilen of de werking daarvan anderszins te hinderen ten behoeve van 

ongeoorloofd gebruik;  

c) opdracht te geven of gelegenheid te bieden tot het verrichten van de hierboven 

onder a) of b) genoemde handelingen. 

2.4. Het gebruiksrecht van de mobiliteitsdiensten en daarmee ook het gebruik van de ANWB 

Mobiliteitskaart en de Mijn ANWB Mobiliteitskaart Omgeving eindigt in de volgende 

gevallen: 

a) op het moment dat de samenwerking tussen uw werkgever en Radiuz voor wat 

betreft het gebruik van de ANWB Mobiliteitsdienst eindigt; 

b) op verzoek van uw werkgever; 

c) als een zwaarwegend belang dit rechtvaardigt, bijvoorbeeld bij (een vermoeden 

van) misbruik van of fraude met de ANWB Mobiliteitsdienst; 

d) op uw verzoek en nadat Radiuz uw ANWB Mobiliteitskaart retour heeft ontvangen; 

e) wanneer u schriftelijk aangeeft dat u niet instemt met een wijziging van de 

aangeboden service ten aanzien van de ANWB Mobiliteitskaart en/of een wijziging 

van deze Gebruiksvoorwaarden; 

f) na schriftelijke opzegging door Radiuz, met een opzegtermijn van 1 maand; 

g) wanneer om een andere reden in redelijkheid niet van Radiuz gevergd kan worden 

het gebruiksrecht in stand te laten. 

2.5. Radiuz heeft het recht uw gebruiksrecht met betrekking tot de ANWB-Mobiliteitskaart 

en de Mijn ANWB Mobiliteitskaart Omgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen: 

a) indien u niet conform en/of in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden; 

b) indien u zich bij de mobiliteitsdiensten waar de ANWB Mobiliteitskaart of de Mijn 

ANWB Mobiliteitskaart Omgeving u toegang tot verschaft niet gedraagt conform de 

voorwaarden van de betreffende mobiliteitsleverancier dan wel conform hetgeen 

van een zorgvuldig persoon verwacht mag worden. 

2.6. Op het moment van het verstrijken van de technische geldigheidsduur van de ANWB 

Mobiliteitskaart (na maximaal vijf (5) jaar) of op het moment dat Radiuz de ANWB 

Mobiliteitskaart blokkeert na melding van verlies of diefstal is het niet meer mogelijk de 

betreffende ANWB Mobiliteitskaart te gebruiken en wordt in beginsel een vervangende 

ANWB Mobiliteitskaart verstrekt. 

2.7. Radiuz informeert u over het moment waarop het gebruiksrecht eindigt. Het is niet 

toegestaan de ANWB Mobiliteitskaart na het eindigen van het gebruiksrecht te 

gebruiken. 

2.8. Bij beëindiging van het gebruiksrecht van (de betreffende) ANWB Mobiliteitskaart om 

welke reden dan ook, dient u deze ANWB Mobiliteitskaart onmiddellijk, en uiterlijk 

binnen 30 dagen, bij Radiuz in te leveren. Alle contact informatie hiervoor is vermeld op 

de website van de ANWB Mobiliteitsdienst (www.radiuz.nl /www.anwb.nl/zakelijk). 

Radiuz kan een boete opleggen bij het niet of niet tijdig inleveren van de ANWB 

Mobiliteitskaart. 

2.9. Indien u uw ANWB Mobiliteitskaart zelf opwaardeert kan Radiuz echter het saldo 

waarmee u de OV-Chipkaart heeft opgewaardeerd niet terugstorten of uitkeren. Dit 

geldt ook als de ANWB Mobiliteitskaart – om welke reden dan ook – niet meer gebruikt 

kan en/of mag worden. 
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3. Verzamelen, gebruik en verwerking (persoons)gegevens 
3.1. Radiuz gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens. Radiuz houdt zich daarbij aan 

de toepasselijke wetgeving. Meer informatie over de verwerking van uw 

persoonsgegevens door Radiuz, is vermeld in het Privacy Statement ANWB 

Mobiliteitskaart. Dit Privacy Statement ANWB Mobiliteitskaart kunt u vinden op 

www.radiuz.nl/privacy en www.anwb.nl/zakelijk/mobiliteitskaart/voorwaarden. 

4. Facturatie gebruik mobiliteitsdiensten 
4.1. Radiuz stuurt uw werkgever periodiek een factuur voor de afgenomen 

mobiliteitsdiensten met uw ANWB Mobiliteitskaart of de Mijn ANWB Mobiliteitskaart 

Omgeving (de gebruikskosten). Alle overige kosten die, gemaakt of veroorzaakt door 

Gebruiker en door de leverancier van de mobiliteitsdienst in rekening worden gebracht 

bij Radiuz (bijvoorbeeld boetes en toeslagen), worden door Radiuz gefactureerd aan 

uw werkgever. 

4.2. Indien met uw werkgever is overeengekomen dat privé gebruik van de ANWB 

Mobiliteitskaart of de Mijn ANWB Mobiliteitskaart Omgeving is toegestaan, ontvangt 

uw werkgever een factuur waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen zakelijk en 

privé gebruik. 

5. Relatie met dienstverleners en derden 
5.1. Radiuz, noch ANWB, is  partij bij de afzonderlijke overeenkomst die u heeft gesloten 

met uw werkgever. 

5.2. De mobiliteitsdiensten waar u gebruik van kunt maken worden aangeboden door 

derden (leveranciers). Radiuz is in de relatie tussen uw werkgever en/of u en de 

leverancier wederverkoper.  

5.3. Deze derden leveren mobiliteitsdiensten onder algemene-, vervoers- of 

gebruiksvoorwaarden die eigen zijn aan de dienst. 

5.4. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u te informeren over de door de betreffende 

leverancier gehanteerde voorwaarden en tarieven en te handelen conform de 

betreffende voorwaarden. 

5.5. Wij dragen ten aanzien van de uitvoering van de mobiliteitsdiensten, gedragingen van 

leveranciers van mobiliteitsdiensten en voor de juistheid en volledigheid van de door 

deze leveranciers verstrekte informatie geen enkele verantwoordelijkheid en/of 

aansprakelijkheid, ook niet wanneer die informatie via de Mijn ANWB Mobiliteitskaart 

Omgeving of de website van Radiuz (www.radiuz.nl) kan worden geraadpleegd. 

5.6. Wij hebben geen enkele verplichting ten aanzien van de beschikbaarheid en/of levering 

van de mobiliteitsdiensten. Klachten, vorderingen, opinies en/of suggesties met 

betrekking tot de kwaliteit of kwantiteit van de geleverde mobiliteitsdiensten dienen te 

worden ingediend bij de leverancier van de betreffende mobiliteitsdienst en dienen aan 

deze te worden geadresseerd. 

5.7. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u lijdt door gebruik te maken van de 

mobiliteitsdiensten en/of ten gevolge van het handelen of nalaten van een leverancier 

van (een) mobiliteitsdiensten. 

5.8. Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat de ANWB Mobiliteitskaart en de Mijn 

ANWB Mobiliteitskaart Omgeving goed functioneert. Wij maken hierbij gebruik van de 
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techniek van derden. Wij staan niet in voor het foutloos en ononderbroken functioneren 

van de ANWB Mobiliteitskaart of de Mijn ANWB Mobiliteitskaart Omgeving. 

5.9. In het geval één of meer van de mobiliteitsdiensten tijdelijk niet beschikbaar zijn voor 

gebruik of bij dat gebruik vertragingen optreden, heeft u geen recht op (gedeeltelijke) 

restitutie, schadevergoeding en/of tegemoetkoming van ons. 

5.10. In geval u – om welke reden dan ook – niet (langer) gebruikmaakt van één of meer van 

de mobiliteitsdiensten, heeft u geen recht op (gedeeltelijke) restitutie, 

schadevergoeding en/of enige tegemoetkoming van ons. 

6. Verlies en diefstal 
6.1. Bij verlies of diefstal van de ANWB Mobiliteitskaart dient u dit direct te melden bij de 

Service Desk van Radiuz (via anwbmobiliteitskaart@radiuz.nl) of 030-30 40 644). 

Radiuz noteert het tijdstip van ontvangst van de melding, en zal de kaart binnen 48 uur 

blokkeren. 

6.2. In het geval van diefstal doet u - op eerste verzoek van Radiuz - zo snel mogelijk aangifte 

van diefstal van de ANWB Mobiliteitskaart bij de politie. Een kopie van de aangifte stuurt 

u direct naar Radiuz. 

6.3. Indien een voor verlies of diefstal opgegeven ANWB Mobiliteitskaart weer wordt 

teruggevonden, dient deze onmiddellijk te worden geretourneerd aan Radiuz. 

7. Informatie en/of klacht 
7.1. Als u vragen heeft of een klacht wilt indienen kunt u contact opnemen met Radiuz. Dit 

kan via anwbmobiliteitskaart@radiuz.nl of 030 30 40 644. 

8. Overige bepalingen 
8.1. Mededelingen van Radiuz aan u vinden schriftelijk of per e-mail plaats op basis van de 

gegevens die u bij het aanvragen van de ANWB Mobiliteitskaart aan Radiuz heeft 

verstrekt. Wijziging van die gegevens dient u onverwijld aan Radiuz mede te delen. U 

bent verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens en het tijdig melden van 

wijziging van die gegevens. 

8.2. Mededelingen aan Radiuz dienen schriftelijk of per e-mail te worden verzonden aan 

Radiuz. Dit kan zowel per post (zie voor het postadres www.radiuz.nl) als per e-mail 

(anwbmobiliteitskaart@radiuz.nl ). 

8.3. Als een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden vernietigbaar, nietig, ongeldig of 

onverbindend is op grond van dwingendrechtelijke wetgeving, blijven de overige 

bepalingen van kracht. Partijen zullen in goed overleg de ongeldige en/of 

onverbindende bepaling(en) vervangen door een wel geldige bepaling. 

9. Toepasselijk recht 
9.1. Op de tussen u en Radiuz tot stand gekomen overeenkomst is Nederlands recht van 

toepassing. 

9.2. Alle geschillen tussen u en Radiuz zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter 

te ‘s Gravenhage. 
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