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AutoAssistentie-team 

 

Autopech in goede handen, in meer dan 40 landen! 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Hieronder treft u verschillende voorbeeld opzegbrieven. 

 

ANWB – Paginanummer 2 

Route Mobiel – Paginanummer 3 

BOVAG – Paginanummer 4 

Algemeen – Paginanummer 5 

 

Kies via ‘Bestand’ of het afdruksymbool de gewenste pagina die u wilt afdrukken 

Druk op ok 

Als de marges buiten het afdrukbereik vallen, klikt u nogmaals  op ok. 
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ANWB Contact Center   

Postzone H1C   

Postbus 93200   

2509 BA ’s-Gravenhage 

 

 

Plaats:                                                                         Datum: 

Betreft: opzeggen pechhulpovereenkomst 

 

 

Geachte heer/ mevrouw, 

Door middel van dit schrijven wil ik mijn huidige pechhulp met uw organisatie beëindigen. Aangezien ik 

heb gekozen voor een nieuwe service, wil ik hierbij mijn huidige contract(-en) tegen het einde van de 

contractperiode opzeggen, met inachtneming van de eventuele verplichte opzegtermijn. 

 

Met de volgende gegevens sta ik bij uw administratie geregistreerd: 

Naam:       

Adres:        

Postcode/ Plaats:      

Telefoonnummer:      

Kenteken*:        

Lidmaatschapnummer:      

* alleen van toepassing bij  bedrijfsmatig aangemelde voertuigen 

Graag ontvang ik van u binnen 2 weken na dit schrijven een schriftelijke bevestiging van mijn 

opzegging. Mocht ik binnen 2 weken geen reactie van u ontvangen dan beschouw ik de opzegging als 

definitief. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Naam: 



3 

 

 

Route Mobiel 

Postbus 315, 1700 AH 

Heerhugowaard 

 

 

Plaats:                                                                    Datum: 

Betreft: opzeggen pechhulpovereenkomst 

 

 

Geachte heer/ mevrouw, 

Door middel van dit schrijven wil ik mijn huidige pechhulp met uw organisatie beëindigen. Aangezien ik 

heb gekozen voor een nieuwe service, wil ik hierbij mijn huidige contract(-en) tegen het einde van de 

contractperiode opzeggen, met inachtneming van de eventuele verplichte opzegtermijn. 

 

Met de volgende gegevens sta ik bij uw administratie geregistreerd: 

Naam:        

Adres:        

Postcode/ Plaats:      

Telefoonnummer:      

Kenteken:        

Verzekeringsnummer:    

 

Graag ontvang ik van u binnen 2 weken na dit schrijven een schriftelijke bevestiging van mijn 

opzegging. Mocht ik binnen 2 weken geen reactie van u ontvangen dan beschouw ik de opzegging als 

definitief. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Naam: 
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Mondial Assistance (BOVAG pechhulp) 

Serviceteam 

Postbus 9444 

1006 AK Amsterdam 

 

 

Plaats:                                                                       Datum: 

Betreft: opzeggen pechhulpovereenkomst 

 

 

Geachte heer/ mevrouw, 

Door middel van dit schrijven wil ik mijn huidige pechhulp met uw organisatie beëindigen. Aangezien ik 

heb gekozen voor een nieuwe service, wil ik hierbij mijn huidige contract(-en) tegen het einde van de 

contractperiode opzeggen, met inachtneming van de eventuele verplichte opzegtermijn. 

 

Met de volgende gegevens sta ik bij uw administratie geregistreerd: 

Naam:        

Adres:        

Postcode/ Plaats:      

Telefoonnummer:      

Kenteken:        

Verzekeringsnummer:      

 

Graag ontvang ik van u binnen 2 weken na dit schrijven een schriftelijke bevestiging van mijn 

opzegging. Mocht ik binnen 2 weken geen reactie van u ontvangen dan beschouw ik de opzegging als 

definitief. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Naam: 
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Naam:   

Afdeling:   

Adres:  

Pc.Plaats: 

 

 

Plaats:                                                                            Datum: 

Betreft: opzeggen pechhulpovereenkomst 

 

 

Geachte heer/ mevrouw, 

Door middel van dit schrijven wil ik mijn huidige pechhulp met uw organisatie beëindigen. Aangezien ik 

heb gekozen voor een nieuwe service, wil ik hierbij mijn huidige contract(-en) tegen het einde van de 

contractperiode opzeggen, met inachtneming van de eventuele verplichte opzegtermijn. 

 

Met de volgende gegevens sta ik bij uw administratie geregistreerd: 

Naam:       

Adres:        

Postcode/ Plaats:      

Telefoonnummer:      

Kenteken:        

Verzekering- cq. lidmaatschapnummer:      

 

Graag ontvang ik van u binnen 2 weken na dit schrijven een schriftelijke bevestiging van mijn 

opzegging. Mocht ik binnen 2 weken geen reactie van u ontvangen dan beschouw ik de opzegging als 

definitief. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Naam: 


