Actievoorwaarden “Najaarsactie €25 korting, 2020” – ANWB B.V.
Nieuwe bedrijfsleden ANWB voor de Zaak
1e jaar €25 korting op Wegenwacht® Service Nederland Standaard
1. De “Najaars actie 25 euro korting” actie (hierna te noemen: de Actie) wordt
aangeboden door ANWB B.V. (hierna te noemen: ANWB).
2. Nieuwe bedrijfsleden van ANWB voor de Zaak krijgen bij het afsluiten van een eenjarig
Wegenwacht Nederland Standaard pakket in de periode van 4 oktober t/m 31
december2021 (hierna te noemen: de Actieperiode) eenmalig € 25,- korting.
3. Het Wegenwacht Nederland Standaard pakket dient te worden afgesloten voor
minimaal één jaar. Bij verlenging van het Wegenwacht pakket worden de dan geldende
prijzen gehanteerd.
4. Voor deelname aan de Actie is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist.
5. Door gebruik te maken van de Actie komt er een overeenkomst tot stand tussen de
deelnemer en ANWB.
6. Deelnemers kunnen slechts gebruik maken van de Actie door contact op te nemen met
het Customer Service van ANWB voor de Zaak (telefoonnummer: 088-2697373) of door
het aanmeldformulier op www.anwb.nl/zakelijk/wegenwacht in te vullen en te
versturen.
7. De Actie is niet geldig, indien u op het moment van pech een Wegenwacht Nederland
Standaard, Wegenwacht Europa Service of Europa Compleet pakket wenst af te sluiten.
8. De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
9. De Actie is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere waarde compensatie.
10. Op de Actie zijn, naast deze actievoorwaarden, de Algemene Voorwaarden ANWB voor
de Zaak 2021 van toepassing.
11. ANWB behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten , te
verlengen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de deelnemer en
zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemer.
ANWB streeft er naar om in geval van wijziging, opschorting of beëindiging van de
Actie dit zo spoedig mogelijk te communiceren via hun website.
12. Deelnemers die misbruik maken van de Actie kunnen van deelname aan de Actie
worden uitgesloten. Mochten er door/in verband met dit misbruik schade zijn ontstaan
voor en/of kosten zijn gemaakt door ANWB, dan is de misbruik makende deelnemer
daarvoor aansprakelijk.
13. ANWB behoudt zich het recht voor aangifte te doen van de onder punt 12 genoemde
misbruik.
14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen
door ANWB.
15. ANWB is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of
samenhangt met (deelname aan) de Actie en de actiewebsite, tenzij er sprake is van
opzet of grove schuld aan de zijde van ANWB.
16. Deelname aan de Actie is geheel voor eigen risico.
17. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing.
18. Eventuele geschillen met betrekking tot de Actie en/of deze actievoorwaarden dienen
te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.
19. Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.

20. In geval u een opmerking, vraag of klacht heeft over de Actie kunt u contact opnemen
met ANWB via 088-2697373 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur)
en per e-mail via anwbvoordezaak@anwb.nl.
21. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met
bovengenoemde actievoorwaarden.
22. De bovengenoemde actievoorwaarden zijn tevens terug te vinden op
www.anwb.nl/zakelijk/wegenwacht/voorwaarden.

