Opzegformulier ANW
WB / Routte Mobiel
Met dit opzegformulier
o
kunt u eenvoud
dig uw pechhulp
p(verzekering) bij
b uw huidige aa
anbieder opzegg
gen. Wat
moet u daarvoor doen?
? Vul alle gegevvens onder de stippellijn in en vergeet
v
niet uw handtekening te
e plaatsen.
Vervolgens kunt u het o
onderste gedee
elte van het form
mulier (onder de stippellijn) naar uw huidige aanbieder
sturen. Voor de volledig
gheid vindt u hie
eronder de adre
esgegevens van
n de ANWB en Route
R
Mobiel. Let
L op dat u
uw ANW
WB abonnement en/of lidmaatsschap opzegt vó
óór 15 novembe
er van het lopende jaar.
Route Mobiel
M
kunt u na
a een jaar maan
ndelijks opzegge
en.
Tip: Laat uw Pechhullp Verzekering va
an Allianz Globall

et opzegformulier naar:
Stuur he
ANWB Contact Cente
er

Rou
ute Mobiel

e
Assistance ingaan op het moment dat uw huidige

Postbuss 93200

Postbus 315

pechh
hulp(verzekering) eindigt, daarmee voorkomt u dat u

2509 BA
A Den Haag

1700
0 AH Heerhugo
owaard

dubbe
el betaalt.

Hierlangs
s afknippen

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opzegformulier Route Mo
obiel

Geachte
e heer, mevrouw
w

Hierbij zeg
z ik mijn verze
ekering op met ingang van de eerst
e
mogelijke datum van beë
ëindiging. Hiervo
oor treft u hieron
nder mijn gegevvens. Graag onttvang ik
van u ee
en bevestiging per wanneer miijn verzekering is
i beëindigd.
Naam en voorletters:

man

Straat:

Huisnummer:

Postco
ode:

Woonplaatts:

vrrouw

Toevvoeging:

Telefo
oonnummer:
E-mail:
Soort verzekering:
Polisnummer:
Reden
n van opzegging
g:

Ik vertro
ouw erop u hierm
mee voldoende te hebben geïn
nformeerd.
Handtek
kening:

P
Plaats,
datum:

s afknippen
Hierlangs

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opzegforrmulier AN
NWB

Geachte
e heer, mevrouw
w,

Hierbij zeg
z ik mijn Weg
genwacht abonn
nement op met ingang van de eerst
e
mogelijke datum van beëiindiging. Hiervoor treft u hieron
nder mijn gegeve
ens.
Graag ontvang
o
ik van u een bevestigin
ng per wanneer mijn abonneme
ent is beëindigd
d.
Naam en voorletters:

man

Straat:

Huisnummer:

Postco
ode:

Woonplaatts:

Toevvoeging:

Telefo
oonnummer:
E-mail:
Ik zeg graag op:
Allleen mijn Wege
enwacht abonne
ement

Mijn Wegenwacht
W
abo
onnement én he
et lidmaatschap

Lidma
aatschapsnumm
mer:
Reden
n van opzegging
g:

Ik vertro
ouw erop u hierm
mee voldoende te hebben geïn
nformeerd.
Handtek
kening:

Plaats, datum:

vrrouw

