Opzegformulier ANWB services en/of lidmaatschap
Voor informatie over welke producten u momenteel van de ANWB heeft, of om uw Wegenwacht Service te wijzigen, kunt u online
terecht bij “mijn anwb” via ANWB.nl. Dit formulier is alleen bedoeld om producten en diensten volledig op te zeggen.
Kruis hieronder uw voorkeur aan



Ik blijf ANWB lid voor € 16,50 per jaar, en wil alleen de volgende onderdelen opzeggen*:







Wegenwacht Service
Wegenwacht Ster Service
Kampeerauto en Aanhangwagen Service Buitenland
Datakluis
Camping Card International




Ik zeg alles, dus ook het ANWB lidmaatschap op*



Ik blijf ANWB partnerlid voor € 5,50 per jaar, en wil alleen de volgende onderdelen opzeggen*:

(let op! als u het hele lidmaatschap opzegt, heeft u geen recht meer op korting op verzekeringen, tijdschriften,
Visa Card en alle andere voordelen voor leden van de ANWB zoals korting in de winkels en bij attractieparken)





Wegenwacht Service met Partnervoordeel
Wegenwacht Ster Service

Ik zeg mijn hele ANWB lidmaatschap met Partnervoordeel op

De reden voor de opzegging is:







geen auto meer  
lease auto ( maatschappij:                                                                      )
nieuwe auto (merk:                                                                                   )
overstap naar andere hulpverlener nl:
emigratie ( bewijs van uitschrijving meesturen aub)





overlijden van het lid
te duur
hoge leeftijd/ernstige ziekte

Naam
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer**
Lidmaatschapsnummer
Lidmaatschapsnummer partner
E-mailadres
Datum
Handtekening
** Graag uw telefoonnummer invullen zodat indien er onduidelijkheden zijn rondom uw opzegging wij u snel kunnen benaderen.
Dit formulier kunt u opsturen naar:

ANWB Contact Center
Postbus 93200
2509 BA Den Haag
Bij vragen kunt u bellen naar: 088 269 22 22
U kunt schriftelijk opzeggen vóór 15 november. Indien u nu opzegt, is uw lidmaatschap dus nog geldig tot en met
31 december 2009. U krijgt automatisch een bevestiging van uw (deel) opzegging en informatie over de uiterste datum dat u
nog gebruik kunt maken van uw lidmaatschap en/of services.
* Let op! Indien het hoofdlidmaatschap wordt beëindigd, wordt het partnerlidmaatschap automatisch omgezet naar een
hoofdlidmaatschap

