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Als je met de auto de weg op gaat zijn er veel zaken die je 

graag wilt weten. Zijn er files? Waar kan ik goedkoop tanken 

en parkeren? Is er ergens een laadpaal in de buurt? Met het 

programma ANWB Onderweg blijft geen vraag onbeant-

woord.

Stel: je wilt het vernieuwde Rijksmuseum in 
Amsterdam bezoeken. Toch maar met de 
auto, want met die treinen weet je het maar 
nooit. Uiteraard heb je geen zin om in de file 
te staan, de parkeermeter vol te gooien en 
duur te tanken langs de snelweg. Maar hoe 
weet je nou - thuis of onderweg - wat je dan 
het beste kunt doen? En dan het liefst zonder 
tal van sites en apps te moeten raadplegen. 
Een bundeling van informatie en adviezen 
zou je reis een stuk makkelijker maken.

 
Alles wat je nodig hebt
 
Voor de ANWB reden genoeg om het innova-
tieve programma ANWB Onderweg te starten. 
Hierin zit een aantal handige hulpmiddelen 
die jou inzicht geeft en tijd en kosten bespaart 
op het gebied van verkeer, parkeren en tan-
ken. Grootste blikvanger is de Onderweg app, 
waarin alle informatie zit die je als automobilist 
nodig hebt: persoonlijke verkeersinformatie 
(files, flitsers, werkzaamheden én ANWB File 
Alert), een routeplanner, actuele benzineprij-
zen (ook LPG en CNG), overzicht van laadpa-
len, parkeergeld betalen met ANWB Parkeren, 
de Wegenwacht en hulp bij schade. Maar ook 
op anwb.nl vind je een schat aan informatie en 

kun je je reis voorbereiden. Die van naar het 
Rijksmuseum bijvoorbeeld. Eerste stap is om je 
route te plannen. Een eitje. Na het invullen 
van je vertrek- en eindpunt onderaan de 
homepage, verschijnt direct de snelste route op 
je beeldscherm. De routeplanner houdt reke-
ning met de actuele verkeerssituatie en toont 
daarnaast de parkeer- en brandstofkosten. De 
reis kan beginnen!
 
Besparen…

Met de routeplanning op zak tuf je moeiteloos 
naar Amsterdam. Hoewel, dreigt daar even 
verderop niet een file te ontstaan? Een snelle 
blik op de verkeersinformatie in je Onderweg 
app leert je dat er niets aan de hand is. Ge-
woon doorrijden, Amsterdam is al in zicht. Of 
toch nog even tanken, want het pijltje van de 
benzinemeter begint nu wel erg dicht bij de 
nul te komen. Maar ja, waar? De benzineprij-
zen liggen erg hoog en hierop besparen is 
mooi meegenomen.  
Ook nu is je app je grootste vriend. Via ‘Tan-
ken & Opladen’ ploppen alle benzinestations 
op je scherm met de actuele benzineprijzen. 
Uiteraard kies je voor een tankstation dat is 
aangesloten bij het ANWB Tankprogramma 
(zie kader) om zo goedkoper uit te zijn. Met 
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CONNECtED CaR
De ANWB helpt je graag als je onder-
weg bent. Met innovatieve producten en 
diensten wil de vereniging zijn leden 
voor, tijdens en na de reis zo goed mo-
gelijk bijstaan. Een voorbeeld daarvan is 
de Connected Car, een verzamelnaam 
voor met internet verbonden auto’s. Lees 
elders in dit magazine wat de Connec-
ted Car onderweg voor jou kan beteke-
nen en hoe dit mogelijk kan aansluiten 
op ANWB Onderweg.

aNWB taNkEN & paRkEREN
ANWB Tanken is een dienst om te besparen 
op benzine. Als ANWB-lid kun je gebruik 
maken van dit voordeelprogramma. Hoe? 
Kijk dan op anwb.nl/tanken voor alle info. 
Met ANWB Parkeren bespaar je dan weer 
op parkeergeld. Met je mobiel (iPhone, 
Android & Windows Phone) kun je in ruim 
120 steden makkelijk en voordelig parkeren, 
zie http://www.anwb.nl/mobielparkeren
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1  
Met ANWB Tanken 

kun je een hoop geld 
besparen

2  
Parkeren? Laat je 

dan adviseren via de 
app en bespaar geld

3
De app bundelt alle 

informatie die je 
onderweg nodig hebt 

app ONDERWEG

een druk op de knop laat je je naar de pomp 
navigeren. 
 
…en nog eens besparen

Eenmaal bijgevuld kun je de route vervolgen. 
De Nachtwacht is nu vlakbij, maar eerst nog 
de wagen parkeren. Vast niet goedkoop in 
onze hoofdstad. En met die schitterende wer-
ken van de Hollandse Meesters ben je al snel 
een paar uur zoet. Maar hoe lang precies is 
moeilijk in te schatten. Wat is wijsheid? Je wil 
niet te lang lopen naar het museum en ook 
niet betalen voor een achteraf te korte of lan-
ge periode. En heb je wel genoeg kleingeld of 

voldoende saldo op de chipknip? Met ANWB 
Parkeren (zie kader) op je app ben je direct 
van alle problemen af en stap je met een ge-
rust gevoel het Rijksmuseum binnen. Want 
via je je mobiel start en stop je het parkeren 
eenvoudig en betaal je de kosten achteraf en 
naar gebruik. Dus als je na drie uur weer bij 
de auto bent, in plaats van de verwachte vier 
uur, bespaar je een uur parkeerkosten. Kassa! 
Met een nog goed gevulde portemonnee stap 
je je wagen in en checkt met de app nog even 
de files. Tijd is tenslotte ook geld. •
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aNWB samENRijDEN
Geen auto? Of heb je een plekje over? 
Maak dan gebruik van ANWB Samenrij-
den. Met deze dienst kun je besparen op 
je autokosten door te carpoolen. Kijk voor 
meer info op samenrijden.nl of op de rou-
teplanner in de ANWB Onderweg app.

ONDERWEG app GROOt suCCEs
‘De Onderweg app is al meer dan een mil-
joen keer gedownload en daarmee een 
groot succes’, aldus productmarketeer 
Mark de Bruin. ‘Met de slimme diensten 
van ANWB Onderweg willen we onze le-
den voor én tijdens de reis zo goed moge-
lijk helpen. Ook laten we zien: de ANWB is 
je vriend onderweg’. Direct downloaden? 
http://www.anwb.nl/onderweg


