
 
 
 
 
Actievoorwaarden ‘Wegenwacht-LeasePlan/CarNext actie’ 
 
 

Actie  
Bij aankoop van een CarNext auto ontvangt u 1 jaar gratis pechhulp  
via het Wegenwacht Nederland Standaard pakket t.w.v. € 98   

 
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Wegenwacht-CarNext actie’ hierna te 
noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door ANWB B.V. gevestigd en kantoorhoudend te  
’s-Gravenhage, hierna te noemen: ‘ANWB’ en LeasePlan B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 
Almere, hierna te noemen CarNext.  
 
Deelname 
 Door gebruik te maken van deze actie gaat u akkoord met deze actievoorwaarden.  

 Bij aankoop van een CarNext auto in de periode van 21 mei 2018 t/m 31 juli 2018. ontvangt u 
éénmalig een ANWB actie-set waarmee u gebruik kunt maken van de actie.  

 Deze set is alleen geldig voor de koper van de CarNext auto en geldig in combinatie met een 
kopiefactuur van de CarNext auto.  ANWB gaat zorgvuldig om met uw gegevens en verwijdert 
de kopiefactuur nadat wij uw deelname verwerkt hebben.  

 Het aanmelden voor deze actie kan vanaf 15 juni t/m 31 augustus 2018.  

 Voor nieuwe ANWB-leden geldt dat de korting op het “Wegenwacht Nederland Standaard” 
pakket uitsluitend het eerste jaar van toepassing is, waarna het abonnement automatisch 
doorloopt voor het reguliere tarief.  

 Voor bestaande ANWB-leden geldt dat er een eenmalige verrekening plaatsvindt op basis van 
uw huidige Wegenwacht pakket waarna het abonnement weer voor het reguliere tarief wordt 
doorberekend. Hiervoor gelden de volgende bepalingen: 
- Voor leden met een ANWB-lidmaatschap of “Wegenwacht Nederland Instap” wordt het pakket 
gewijzigd naar  “Wegenwacht Nederland Standaard” waarna het abonnement weer voor het 
reguliere tarief wordt doorberekend.  
- Voor leden met “Wegenwacht Europa Service exclusief Nederland” of “Wegenwacht Europa 
Instap” of  “Wegenwacht met partner- en of jongerenvoordeel” geldt dat er een eenmalige 
verrekening plaatsvindt voor het bedrag ter waarde van uw huidige pakket, met een maximum 
van € 98, waarna het abonnement weer voor het reguliere tarief wordt doorberekend.  

 De actie geldt niet in combinatie met andere actiekortingen op Wegenwacht Service en is tevens 
niet van toepassing op Wegenwacht fiets/bromfiets/scootmobiel/zakelijk of kortlopend Europa.  

 Door gebruik te maken van deze actie gaat u een overeenkomst aan met ANWB.  

 Voor vragen over deze actie of opzeggen van Wegenwacht Service neemt u contact op met het 
Leden Service Center van de ANWB, telefoon 088-269 22 22. 

 Op deze actie zijn naast deze voorwaarden tevens de ‘Voorwaarden 2018 ANWB-lidmaatschap 
en Wegenwacht Service’ van toepassing. 

 ANWB en LeasePlan behouden 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. 


