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Deze actievoorwaarden zijn geldig tijdens de actie ‘1 jaar ANWB-lidmaatschap cadeau 
t.w.v. € 15,50’, hierna te noemen: ‘actie’. Deze actie wordt georganiseerd door ANWB B.V. gevestigd 
in Den Haag. Hierna te noemen: ‘ANWB’.  
 
Algemeen  

• Iedereen die tijdens de actieperiode een ANWB Woonverzekering afsluit die binnen 1 jaar 
ingaat, en gebruik maakt van de actie, ontvangt een jaar lang een ANWB-lidmaatschap 
cadeau. 

• De actie loopt van woensdag 1 februari 2023 00:00 uur tot en met  
woensdag 31 januari 2024 23:59 uur.  

• Je moet meerderjarig zijn en in Nederland een vaste woon- of verblijfplaats hebben.  

• Het ANWB-lidmaatschap is persoonsgebonden. 

• Alle deelnemers zijn gebonden aan de richtlijnen van deze actievoorwaarden.  

• Het ANWB-lidmaatschap ontvang je één jaar cadeau en wordt daarna een betaald 
lidmaatschap, tenzij je zelf opzegt. 

• ANWB is te allen tijde gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving 
deze actievoorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen dan wel de actie te staken, 
zonder dat ANWB daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade jegens deelnemers 
gehouden is. Wijziging van de actievoorwaarden en staking, zal door ANWB bekend gemaakt 
worden via de website anwb.nl.  

• Personeel van de ANWB en haar dochtermaatschappijen is uitgesloten van deelname aan 
deze actie.  

• Klachten omtrent deze actievoorwaarden en deze actie kunnen worden ingediend bij de 
afdeling Service & Advies via telefoonnummer 088 - 269 2222. De ANWB zal zich naar beste 
kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te 
handelen. 

 
Aanvullende spelregels  

• Onder een nieuw afgesloten ANWB Woonverzekering wordt verstaan:  
Een nieuw afgesloten ANWB Woonverzekering die binnen de actieperiode is afgesloten en 
uiterlijk binnen 1 jaar ingaat. Dit betekent dat de polis uiterlijk op 31 januari 2025 moet 
ingaan. Het ANWB-lidmaatschap gaat wel direct in als je de verzekering afsluit.  

• Aanvragen voor een ANWB verzekering gebeuren onder voorbehoud van definitieve 
acceptatie van Unigarant N.V, als gevolmachtigd agent van UVM Verzekeringsmaatschappij 
N.V., beide 100% dochtervennootschappen van ANWB.  

• De actie geldt niet voor bestaande klanten met een ANWB Woonverzekering en/of als je al 
een ANWB-lidmaatschap hebt. 

• De actie geldt niet wanneer er aanvullende modules worden bijgesloten op een al lopende 
ANWB Woonverzekering.  

• Indien de verzekering voor de ingangsdatum wordt beëindigd of geschorst, is er geen recht 
op deze actie. 

• Per afgesloten ANWB Woonverzekering bestaat eenmaal recht op deze actie. 

• Voor definitieve acceptatie is mogelijk aanvullende informatie van verzekeringnemer 
noodzakelijk. 

• Als je het ANWB-lidmaatschap niet wilt verlengen, dan kun je na het eerste jaar maandelijks 
opzeggen.  
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Tot slot  
• Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing en de rechter in Den Haag is exclusief 

bevoegd om kennis te nemen van geschillen gebaseerd op dan wel voortvloeiende uit de 
onderhavige actie respectievelijk actievoorwaarden.  

• Alle aanvragen voor een ANWB verzekering worden getoetst bij de Stichting Centraal 
Informatiesysteem.  

• De verzekeringnemer heeft na het afsluiten van de verzekering altijd 14 dagen bedenktijd 
waarbinnen de verzekeringnemer kosteloos van de verzekering af kan zien.  

• Op de ANWB Woonverzekering zijn de voorwaarden van de ANWB Woonverzekering van 
toepassing en op het ANWB-lidmaatschap de voorwaarden van het ANWB-lidmaatschap. 
 

Den Haag, 1 februari 2023 
 


