
 
Actievoorwaarden  ‘Gratis Vervangend Vervoer Nederland’ 2022 
Bestaande leden ANWB voor de Zaak  
 
Gratis vervangend vervoer (t.w.v. € 25 ) bij Wegenwacht® Service Nederland 
 
 
Deelname: 

o Door gebruik te maken van de actie gaat u akkoord met deze actievoorwaarden. 
o Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Gratis Vervangend Vervoer 

Nederland t.w.v. maximaal € 25 een module bij Wegenwacht® Service Nederland, een 
actie van ANWB B.V. 

o Het aanmelden voor deze actie kan van 1-1-2022 tot en met 31-12-2022 
o De actie kan alleen aangemeld worden via Mijn ANWB voor de Zaak 
o Bestaande leden van ANWB voor de Zaak kunnen bij elk kenteken met module 

Wegenwacht Service Nederland de module Vervangend Vervoer Nederland afsluiten 
met een eenmalige korting t.w.v. maximaal € 25. Hiermee wordt het pakket omgezet 
naar het pakket Nederland Standaard. 

o Deze actie geldt zowel voor nieuw aangemelde kentekens, als voor bestaande 
kentekens met Wegenwacht Service Nederland zonder module Vervang-auto 
Nederland. Hebt u op een bestaand kenteken alleen Wegenwacht Service Buitenland 
en geen Wegenwacht Service Nederland, dan kunt u uw lidmaatschap uitbreiden met 
Wegenwacht Service Nederland met gratis vervangend vervoer Nederland t.w.v. 
maximaal €25, -.  

o Deze actie is niet geldig voor kentekens met Wegenwacht Service Nederland inclusief 
module Vervang-Auto Nederland, pakket Nederland standaard, Europa standaard of 
Europa compleet. 

o De module Vervang-Auto Nederland wordt automatisch geprolongeerd en kan niet 
meer  worden opgezegd. Door gebruik te maken van deze actie kiest u voor pakket 
Nederland Standaard. Dit pakket kunt u alleen wijzigen naar pakket Europa standaard 
of Europa compleet. 

o Deze korting op Wegenwacht Service geldt uitsluitend voor het eerste jaar. Bij 
contractverlenging zijn de reguliere prijzen van het betreffende jaar van toepassing. 

o Als het contract of kenteken tussentijds wordt beëindigd, wordt de korting van 
maximaal €25,- pro rato verrekend.  

o Wanneer u Wegenwacht Service Nederland met de actie Gratis Vervangend Vervoer 
Nederland tijdens het contractjaar afsluit worden er geen kosten voor dit jaar in 
rekening gebracht. 

o De korting geldt tot uw nieuwe contractjaar ingaat. 
o De actie geldt niet voor inschrijvingen die op het moment van pech een Wegenwacht 

Service hebben afgesloten. 
o Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties. 
o Het actieaanbod is af te sluiten via Mijn ANWB voor de Zaak op 

www.anwb.nl/mijnanwbvoordezaak 
o Naast bovenstaande actievoorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden 2022  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. 

http://www.anwb.nl/mijnanwbvoordezaak

