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CREDITCARD ONDERWEG CREDITCARD ONDERWEG  

Ga je binnenkort wintersporten? Of een weekendje weg? Zorg dan dat je creditcard ook 
mee op reis gaat. Want met een creditcard op zak ben je zeker dat je over de hele we-
reld op een veilige en gemakkelijke manier kunt betalen. Bovendien biedt dit handige 
pasje verschillende zekerheden en extra’s.

Tekst: Marc Erwich Fotografie: ANWB Beeldbank

Relaxed op reis 
Wintersport geboekt? Tijd om te vertrekken! 
Wel je creditcard meenemen, want dit multi-
functionele betaalpasje fungeert vaak als red-
dende engel. Ga je met de auto naar de 
Alpen? Kies dan de speciale tolpoortjes voor 
creditcardbetalers en skip de lange rijen. Zo, 
dat schiet tenminste op. En met je creditcard 
op zak weet je zeker dat je onderweg altijd en 
overal terecht kunt. Geen gedoe dus met een 
niet werkende pinpas of te weinig cash bij het 
wegrestaurant of overnachtingshotel, maar 
betaalzekerheid.

Zeker met je creditcard
Eenmaal op je bestemming adem je de frisse 
berglucht in en bind je de ski’s onder. Tijd 
voor actie. Soepel suis je naar beneden. On-
derweg stop je voor stevige Alpenkost en be-
kijk je je eerste vakantiekiekjes. Met 
hernieuwde energie zet je de laatste afdaling 
in en bereik je het dal. Maar dan slaat de pa-
niek toe; tot je grote schrik ontdek je dat je je 
gloednieuwe spiegelreflexcamera op het ter-
ras hebt laten liggen… 
Een worstcasescenario, maar gelukkig is de 
ramp te overzien. Althans, als je met je credit-
card hebt betaald. Want vrijwel alles wat je 
hiermee koopt – in een winkel, maar óók onli-
ne – is dan verzekerd tegen verlies, diefstal 
en beschadiging. Minimaal 180 dagen en 
soms zelfs een heel jaar. Het toverwoord: de 
Aankoopverzekering, standaard inbegrepen 
bij een ANWB Creditcard.

Vakantiegenot
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 stapels cash over straat, wat toch een 
aangenaam idee is. En in een noodsituatie is 
het fijn om te weten dat je altijd een buffer 
hebt voor onvoorziene uitgaven. Kortom, met 
je creditcard als reisgenoot kom je de win-
ter(sportvakantie) wel door.

Zorgeloos je wintersport-
vakantie boeken
Misschien herken je dit wel: ben je bij stap 
tien van het boekingsproces, blijk je dat leuke 
chaletje in de Tiroolse bergen alleen met een 
creditcard te kunnen betalen. Idem dito voor 
de huurauto of de vliegtickets naar Innsbruck. 
Behoorlijk frustrerend als je er dan geen 

hebt... Maar ook als een creditcard niet ver-
eist is, biedt het meerdere voordelen ten op-
zichte van andere betaalmiddelen. Gaat 
bijvoorbeeld de reisorganisatie plotseling fail-
liet, of blijkt dat knusse alpenhuisje helemaal 
niet te bestaan? Dan ben je alléén als je met 
een creditcard betaald hebt verzekerd en 
krijg je vrijwel altijd je geld terug.

 

Thuis, onderweg én op vakantie

Veilig & gemakkelijk  
betalen met je  

creditcard

 ANWB Creditcard  
aanvragen?

Wil jij net als ruim 750.000 leden  
profiteren van alle voordelen van een 

ANWB Creditcard? Ga dan naar 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 laatstge-

noemde zit standaard een eigen risico 
verzekering bij autohuur. Bovendien  
is de Visa Card het eerste jaar gratis 

(normaal € 14,50,- per jaar).  
Kijk op anwb.nl/visa voor  
alle (actie)voorwaarden.

 ANWB Creditcard app
Benieuwd naar je actuele bestedingsruimte? 
Op zoek naar een geldautomaat? Of wil je zien 
welke uitgaven je met je creditcard hebt ge-
daan? Download dan de gratis ANWB Credit-
card App, geschikt voor iPhone en Android. Dan 
heb je altijd alle informatie op zak. Waar je ook 
bent.


