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Of je nou gaat wintersporten in de Alpen, de binnen-
landen van Bolivia intrekt of wilt toeren met de 
huurauto: 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 extra’s.

de creditcard:  
je beste reisGeNOOt
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aNWb creditcard aaNvraGeN?
Wil je meer weten over de ANWB 
Creditcards, exclusief voor ANWB-le-
den? Kijk dan op anwb.nl/creditcard. 
Hier vind je naast de ANWB Visa 
Card ook meer informatie over de 
ANWB Visa Card voor jongeren en 
de ANWB Visa Gold Card. Bij laatst-
genoemde zit standaard een eigen 
risico verzekering bij autohuur. Tip: 
vraag de Visa Card direct aan en pro-
fiteer van € 15,- cadeautegoed op je 
Card. Bovendien is deze het eerste 
jaar gratis (normaal € 12,- per jaar).
Kijk op anwb.nl/visa voor de voor-
waarden.

aNWb creditcard app
Benieuwd naar je actuele beste-
dingslimiet? 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 infor-
matie op zak. Waar je ook bent.

MijN creditcard ONliNe 
Naast de app kun je ook met ‘Mijn 
ANWB Creditcard Online’ eenvoudig, 
veilig en snel je creditcard-zaken rege-
len. Op deze 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 thuis vanaf de pc.

Top 5 
Gebruik creditcard: 
1.  ONliNe aaNkOpeN
2.  betaleN iN het 

 buiteNlaNd
3.  betaleN iN het 

 restauraNt
4. hOtelOverNachtiNGeN
5. bOrG bij autOhuur

veiliG ONliNe shOppeN dOe je zO!
Creditcardspecialist ICS probeert de 
Nederlandse consument bewust te 
maken van de voordelen en veilig-
heid van de creditcard.Daarom zijn 
ze de campagne ‘Zeker met je cre-
ditcard’ gestart. Nieuwsgierig? Kijk 
dan op www.zekermetjecreditcard.nl 
en lees de vele tips over een  veilig 
(online) gebruik van je  creditcard.

Wij Nederlanders zijn een echt pinvolk. Ook 
ik pin me een ongeluk. Maar uit ervaring 
weet ik dat ik niet altijd op mijn betaalpas 
kan vertrouwen. Een bankautomaat die mijn 
kaart uitspuugt, een fronsende blik van de 
ober of bij het huren van een auto: op vakan-
tie blijkt mijn bankpas soms niet meer dan 
een stuk plastic. Ook als ik thuis een hotel wil 
boeken fungeert mijn creditcard regelmatig 
als reddende engel, want op reserverings-
websites zoals Booking.com is een creditcard 
vaak de enige betaaloptie. 

Onmisbaar

Een creditcard is daarom onmisbaar tijdens 
jouw volgende vakantie. Ga je met het vlieg-
tuig? Grote kans dat je alleen kunt betalen 
met een creditcard. Of toch met de auto? Bij 
die afgelegen benzinepomp in Verweggistan 
red je het niet met je bankpas. Een creditcard 
in je portemonnee voorkomt een hoop stress 
en verzekert je van een onbezorgd gevoel. 
Fijn, want op vakantie wil je niet voor nare 
verrassingen komen te staan.

Spookhotel

Helaas blijkt uit tv-programma’s als ‘Red mijn 
vakantie’ dat er een hoop mis kan gaan. Van 
problemen met het lokale autoverhuurbedrijf 
tot een failliet hotel: de ongelukkige vakan-
tiegangers blijft niets bespaard. Naast een 
verpeste vakantie zitten ze (meestal) ook met 
een financiële strop. Toch is er een simpele 
oplossing voor dit soort problemen, bijvoor-
beeld als het geboekte hotel niet blijkt te be-
staan. Yda Matthijssen van ANWB Rechtshulp 
legt uit hoe het zit. ‘In MAX Meldpunt is een 
zaak behandeld, waarin een flink aantal men-
sen een hotelkamer geboekt en betaald heb-
ben, maar bij aankomst voor een dichte deur 
stonden. Iedereen had via zijn bankrekening 
betaald. Helaas voor hen, want bij betaling 
met een creditcard hadden ze het geld wel 
 teruggekregen.’

Voorkomen is beter dan 
 genezen

Maar er zijn meer redenen waarom betalin-
gen per creditcard raadzaam zijn. De Aan-

koopverzekering is één van de belangrijkste. 
Want zo is vrijwel alles wat je met een credit-
card koopt – in een winkel, maar óók online 
– verzekerd tegen verlies, diefstal en bescha-
diging. Minimaal 180 dagen en soms zelfs een 
heel jaar. Erg handig als je gloednieuwe spie-
gelreflexcamera onverhoopt wordt gestolen, 
of je online bestelde zonnebril een beschadi-
ging heeft opgelopen. Komt die zonnebril 
 helemaal niet aan? Dan kun je aanspraak ma-
ken op de Aflevergarantie en krijg je gewoon 
je geld terug. Daarnaast kan de creditcard 
maandelijks net wat extra financiële ruimte 
bieden. Je ontvangt namelijk van ICS één 
keer per maand een rekeningoverzicht van al 
je creditcarduitgaven. Betaal je binnen 21 da-
gen het uitstaande bedrag terug? Dan zijn er 
geen kosten. Check dit wel even in de voor-
waarden van je card.

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. Ook 
als het hotel, restaurant of autoverhuurbedrijf 
geen cash accepteert, biedt een creditcard 
uitkomst. En in noodsituaties is het fijn om te 
weten dat je altijd een buffer hebt. Ja, met 
zo’n reisgenoot kun je wel thuiskomen. •


