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VISA ANWB
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De goedkoopste Visa Card voor 
ANWB-leden
Met de ANWB Visa Card betaal je makkelijk en 
veilig al je (online) wintersportuitgaven. Vooraf, 
 onderweg en ter plekke voor je skihuur, skipas en 
skiles. Zelfs bij het boeken van je wintersport heeft 
de Card voordelen die je met andere betaalmidde-
len niet hebt. Tip: vraag de Visa Card direct aan en 
profiteer van € 20,- cadeautegoed op je Card.  
Bovendien is deze het eerste jaar gratis (normaal  
€ 14,50 per jaar). Kijk op anwb.nl/visa voor de 
 voorwaarden.

Mijn Creditcard Online
Je kunt eenvoudig, veilig en snel online je creditcard 
zaken regelen. Op de beveiligde  omgeving van de 
website van International Card Services (ICS), de 
aanbieder van ANWB Creditcards, kun je onder 
meer je rekeningoverzicht inzien en  betalingen 
doen. Gemakkelijk vanaf je wintersport locatie.

ANWB Creditcard App
Benieuwd naar je actuele bestedingslimiet? Op 
zoek naar een geldautomaat? Of wil je toegang tot 
exclusieve aanbiedingen? Download dan de gratis 
ANWB Creditcard App, geschikt voor iPhone en 
Android. Dan heb je altijd alle informatie op zak. 
Waar je ook bent.

Van een wintersportvakantie in de Franse Alpen tot in het 

Amerikaanse Aspen: een creditcard is een must. Want met dit 

handige pasje op zak ervaar je altijd en wereldwijd betaalgemak. 

Een leuke bonus: met een creditcard kun je gebruikmaken van 

verschillende zekerheden en extra’s.

Op WINterSpOrt? 

onderweg en op je bestemming. Ga je met  
het vliegtuig? Grote kans dat je alleen kunt 
betalen met een creditcard. En als je van het 
vliegveld met een huurauto naar je chalet wilt 
rijden, krijg je deze niet mee als je met je 
bankpas wappert. Veel autoverhuurbedrijven 
accepteren namelijk alleen nog maar een cre-
ditcard voor de borgstelling. Liever met je ei-
gen wagen naar de Franse Alpen? Dan is een 
creditcard heel handig bij de tolpoorten. Om-
dat je niet contant hoeft te betalen, bespaar je 
een hoop tijd. Kortom, deze betaalwijze voor-
komt een hoop stress en verzekert je van een 
onbezorgd gevoel. Fijn, want op vakantie wil 
je niet voor nare verrassingen komen te staan.

Gratis Aankoopverzekering 
en Aflevergarantie
Maar er zijn meer redenen waarom betalingen 
per creditcard raadzaam zijn. De Aankoopver-
zekering is één van de belangrijkste. Want zo 
is vrijwel alles wat je met een creditcard koopt 
– in een winkel, maar óók online – verzekerd 
tegen verlies, diefstal en beschadiging. Mini-
maal 180 dagen en soms zelfs een heel jaar. 
Erg handig als je gloednieuwe ski’s onver-
hoopt worden gestolen, of je online bestelde 

VeiliG BetAleN DOe je zO!

Grote kans dat jij net als ik een echte ‘pinner’ 
bent. Wij Nederlanders zijn namelijk een pin-
volk. Helaas weet ik dat ik niet altijd op mijn 
betaalpas kan vertrouwen en blijkt deze voor-
al voor en tijdens de vakantie soms niet meer 
dan een stuk plastic. Misschien herken je het 
wel: een mislukte poging om online je hotel te 
betalen, een bankautomaat die je kaart uit-
spuugt of een ‘no’ bij het autoverhuurbedrijf. 

Een creditcard is (in het buitenland) vaak de 
enige betaaloptie.

Vooraf, onderweg en op je 
bestemming
Plannen aan het maken voor je volgende 
 wintersportvakantie? Dan weet je vast dat  
de creditcard daarbij onmisbaar is. Vooraf, 

skibril een beschadiging heeft opgelopen. 
Komt die skibril helemaal niet aan? Dan kun je 
aanspraak maken op de Aflevergarantie en 
krijg je gewoon je geld terug. 

zekerheden en extra’s
Het zijn dit soort zekerheden en extra’s, die 
een creditcard tot een veilig en betrouwbaar 
betaalmiddel maken. Maar ook het gebruiks-
gemak biedt veel comfort. Zo hoef je nooit met 
grote hoeveelheden contant geld over straat, 
wat toch een aangenaam idee is. Wil je ski’s 
huren of je skipas betalen? Een creditcard 
biedt altijd uitkomst. En in noodsituaties is het 
fijn om te weten dat je altijd een buffer hebt. 
Met zo’n reisgenoot kun je wel thuiskomen. •


