De beste
plek voor uw
camping in
2019

Samen laten we meer
Nederlanders met
plezier kamperen
anwb.nl/kamperen

Reser veer nu!

De bestemming

Wilt u snelle actie? Of
neemt u liever de tijd? Er
zijn altijd middelen, media
en manieren die bij u, uw
boodschap, uw budget en
uw doelgroep passen. Wij
laten zien hoe uw aanbod
echt áánkomt.

Samen laten we meer
Nederlanders met
plezier kamperen
U en ANWB hebben één ding gemeen: Nederlandse kampeerders een
geweldige tijd bezorgen. U werkt het hele jaar door hard om het uw
bezoekers aan niets te laten ontbreken. Ook wij zitten niet stil. Met ons
enthousiaste team brengen wij zoveel mogelijk Nederlanders naar uw
camping.
We maken miljoenen Nederlanders enthousiast over kamperen met speciale
marketingcampagnes. Van een niet te missen vroegboek-campagne tot speciale
aanbiedingen voor CKE-kaarthouders. Maar we inspireren ook met onze magazines,
winkels en webshop. Uw toekomstige bezoeker vindt bij ons kampeeraccessoires
met ledenkorting, ontdekt en boekt uw camping, bereidt zich voor met onze
gidsen, kaarten, verzekeringen en reisdocumenten. En onderweg naar u staat de
Wegenwacht altijd klaar.
U de geweldige camping, wij een enthousiast team, miljoenen leden, een ijzersterk
netwerk en de juiste middelen. Samen laten we meer Nederlanders met plezier
kamperen!
Jaap van der Linden
Directeur ANWB Kamperen

anwb.nl/kamperen

Weet waar je begint

Bij wie u ook onder de
aandacht wil komen. Wat
uw boodschap ook is. Welke
actie u van uw doelgroep
verlangt. U heeft een doel
voor ogen, samen helpen we
de kampeerder op weg.

Wat doen ANWB-leden op het gebied van kamperen?

684.000

1,4 miljoen

ANWB-gezinnen met
kinderen gaan jaarlijks
in de zomer kamperen

ANWB-leden kamperen
jaarlijks

1 miljoen

in
21% overnacht
een gehuurde

ANWB-leden bezoeken
jaarlijks een bungalowpark

tent/caravan

een
48% heeft
eigen caravan

of vouwwagen

een
26% heeft
eigen tent

37%

van de
kampeerders gaat
regelmatig wandelen/fietsen

tussen de € 1.000
45% besteedt
en € 3.000 aan de vakantie

27%

sluit een reisverzekering af

de kampeerders vindt luxe
45% van
en comfort belangrijk

Favoriete
kampeerbestemmingen
1 Nederland
2 Frankrijk
3 Duitsland

ANWB-leden
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8.0

is het gemiddelde cijfer voor een
kampeervakantie

7.9

is de beoordeling van dienstverlening/
service tijdens kampeervakanties

Wat doen ANWB-leden op het gebied van kamperen?

Anwbcamping.nl

Top 5
apps/functies
1 chat/whatsapp
2 camera
3 weer
4 nieuws
5 e-mail

5 miljoen bezoekers

in 2017
26% stijging van het
aantal boekingen
(2016-2017)

52%

reist met
de auto

75% neemt een

smartphone mee
op vakantie
43% neemt een
tablet mee op
vakantie

Kampeervakanties 2017
5.2 miljoen kampeervakanties
37.5 miljoen overnachtingen
5.3 miljard euro totaal besteed

Over de bezoekers van
anwbcamping.nl

36% weet niet naar welk land ze willen
45% weet niet naar welk stad/streek ze willen
87% weet niet naar welke camping ze willen

ANWB-leden

anwb.nl/kamperen

online
een vakantie
78% boekt
online met
73% betaalt
iDEAL

NL

Wij kennen uw
doelgroep. En weten
die te bereiken.

Hier ontmoeten
we de kampeerder.

De juiste
kanalen
én mix!

ANWB kent de Nederlandse kampeerders door en door. We weten
waar, wanneer en hoe ze gaan. Op welk moment en op welke manier
ze een camping zoeken en boeken. En wat ze het liefst op de camping
doen. Maar bovenal weten we ze op het juiste moment uw camping te
laten zien. Online, mobiel, op events, in magazines en meer.
De traditionele kampeerder
Weet zijn vakantiebestemming lang van tevoren. Hij zoekt heel
gericht. Naar de camping gaat hij vaak op de bonnefooi, vooral
omdat hij een caravan of camper heeft. Is graag sportief en actief
op vakantie, het liefst in de natuur.

Print

Online/Social

Newsletters

Video

ANWB Shops

Events

De gezinskampeerder
Vindt: als de kinderen het naar de zin hebben, heb ik dat ook.
Gebruikt beoordelingssites in de zoektocht naar de perfecte
camping. Een kwart van deze groep huurt een kampeermiddel,
de rest vertrekt met een eigen, meestal een caravan. Wil
zekerheid en gaat dus niet op de bonnefooi.
De ondernemende kampeerder
Pakt vaak de tent en is actief: reist rond, bezoekt stadjes en
musea, en fietst en wandelt veel. Gaat er meerdere malen per
jaar op uit, wanneer het uitkomt. Onderneemt daarom niet
alléén kampeervakanties. Wat er in de omgeving te doen is:
dáár gaat het om. Zoekt en boekt een vakantiebestemming
het meest online.
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Maak kennis met uw doelgroep

CAMPING KEY EUROPE
1 mln.
3000+

KAMPEERREIZEN

kaarthouders
deelnemende campings

1.000.000

Meer dan 45

ANWB-WINKELS

jaar specialist in begeleide kampeerreizen

Jaarlijks worden 34 landen bezocht

jaarlijkse bezoekers op de boekingsportal
campings te boeken via www.anwbcamping.nl
www.anwbcamping.nl is verkozen tot
Nr. 1 website in de travelbranche

5 mln.

11 mln.

ANWB webwinkel bezoekers

Top 3 redenen om naar de
ANWB-winkel te gaan:
1 Goede kwaliteit producten
2 Ledenvoordeel
3 ANWB de enige aanbieder is

www.anwbcamping.nl

9.500+
Nr. 1

mensen bezoeken per jaar
een ANWB-winkel

CAMPING BOEKINGEN
5 mln.

12,5 mln.

MEDIA
7,2 mln.
1,6 mln.
20.500

ANWB

LEDENVOORDEEL
bezoekers op onze Kampeer portals
lezers via onze magazines en gidsen
volgers via onze social kanalen

1,2 mln.
4 x per jaar
23.000

bezoekers per jaar op de Ledenvoordeelportal
Ledenvoordeelweken
downloads ANWB VO
Ledenvoordeel app

VOORRECHT

OR

DE

2019

VERKIEZINGEN
elk jaar
verkiezing Camping van het Jaar
verkiezing Trekauto van het Jaar
verkiezing Caravan en Camper van het jaar
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ANWB REISVERZEKERING
<

Nr. 1

ANWB is door de consument
uitgeroepen tot beste online
aanbieder van reisverzekeringen

EL

VOORRANG

Verschijnt 2 x per jaar
300.000 exemplaren
bereik 550.000

300.000 exemplaren
bereik 600.000

Verschijnt 11 x per jaar
300.000 exemplaren
bereik 323.000

ANWB
Go Camping

Kampeeren caravan
Kampioen

ANWB
Campinggidsen
1 miljoen
kaarthourders

Fans/volgers
20.500

3

nr. 3 • maart 2018 • www.anwb.nl/kamperen • € 6,95

Kampeermiddelen
van jonge designers

Camping
Key Europe
(CKE)

Mitsubishi Eclipse
versus Mazda CX-5

Schotland
off season

Social
media

Bar, boos & bloedmooi

TEST

7

gezinstenten

391956

NR. 3 • MAART 2018 • WWW.ANWB.NL/KAMPEREN

LICHT EN SNEL
OPZETBAAR

BP

001-001_KCK03_CVR.indd 1

Verschijnt 2 x per jaar
150.000 exemplaren
70 reizen
3500 mensen

08-02-18 10:36

ANWB
Kamperen

ANWB
Kampeer
reizen
Magazine

ANWB
Winkels

anwb.nl/
kamperen

anwbcamping.nl

ANWB
Wegenwacht

Nieuwsbrief
kamperen
Ledenvoordeel

Winkels, wegenwacht
en ledenvoordeel
4.4 miljoen leden

anwb.nl/kamperen

Gemiddeld per jaar
2,2 miljoen bezoekers
4 miljoen pageviews

Abonnees
55.000

Gemiddeld per jaar
5 miljoen bezoekers
18 miljoen pageviews

ANWB Go Camping

Kamperen is een feestje.
GoCamping lezen ook. In
dit vrolijk vormgegeven
magazine vind je alle
inspiratie voor een
bijzondere vakantie. Hét
vertrekpunt voor gezinnen
die van kamperen houden.
Populair zijn sfeerverhalen,
landeninformatie en
het onderwerp actieve
gezinsvakanties. Laat de
vakantie maar beginnen!

Bladzijdenvol
vakantieinspiratie
Voor gezinnen met kinderen
Voor kinderen is kamperen de leukste vakantie die er is. De hele dag buiten
en vrij kunnen spelen in de natuur. Voor ouders betekent kamperen vrijheid
en even ontsnappen aan dagelijkse sores en verplichtingen. Je hoeft niets,
maar veel activiteiten zijn ter plekke mogelijk. En waar kinderen het naar
hun zin hebben, hebben de ouders dat vaak ook!

Van accommodatie tot regio

Of ze nu met een eigen kampeermiddel, zoals tent, vouwwagen of caravan naar de
camping trekken of een compleet ingerichte lodge huren: kampeerders vinden in dit
magazine populaire en verrassende regio’s en bijbehorende campings. Go Camping
is er om de lezer te inspireren en het zoeken en boeken van campings zo eenvoudig
mogelijk te maken via anwbcamping.nl

anwb.nl/kamperen

Verspreiding via
de Kampioen en ANWB winkels
Gemiddeld bereik
550.000 lezers
Verspreide oplage
150.000 exemplaren
Lezers
51% man / 49% vrouw
Aantal jaren lid
> 10 jaar (63%)

Esther
het hoogseizoen
Met ons gezin moeten we het van
bijzonder zijn!
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ANWB Kampeerreizen Magazine
Gemiddeld bereik
150.000 lezers

Groei mee met
de zeer loyale
doelgroep

Verspreide oplage
75.000 exemplaren
Lezers
52% man / 48% vrouw
Leeftijd(sklasse)
>55 jaar
Aantal jaren lid
> 20 jaar (70%)

Voor de empty-nesters
50+-ers ondernemen steeds meer reizen. Deze alsmaar groeiende doelgroep
is fan van Kampeerreizen van ANWB, de Nederlandse marktleider in
georganiseerde kampeerreizen. U ontmoet een zeer loyaal lees- én
kampeerpubliek.

Divers aanbod

Het magazine van Kampeerreizen staat al ruim 45 jaar vol inspirerende reisverhalen,
interviews en de mooiste reizen binnen-en buiten Europa. Van Maastricht tot Tasmanië
en van de Noordkaap tot Marokko. Een magazine waar uw boodschap goed tot zijn
recht komt bij deze zeer loyale en ondernemende doelgroep. Uniek zijn onder meer de
gediplomeerde technische begeleiding en de hoge kwaliteit van de reizen.

anwb.nl/kamperen

Piet & Ria
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• Klassieke kampeerreizen
• Klassieke fietskampeerreizen
• Campingrondreizen
• Camperreizen
• Camper fly-drive reizen
• Korte kampeerspecials

ANWB Campinggids 2019

De meest
gebruikte
campinggids
van Nederland
en Vlaanderen

EXTRA!

Landkaart met alle
CKE-voordeelcampings

De betere
campings van
Europa handig
bij elkaar

Leden van de ANWB Kampeerkaart
CKE ontvangen de gids gratis bij hun
abonnement. Geeft u voordeel aan
CKE-leden? Dan wordt uw camping (bij
drie sterren of meer) extra uitgelicht
in het voordeelblok in de gids. Alle
campings met CKE-voordeel, ongeacht
het aantal sterren, staan op een
speciale landkaart. Deze wordt los bij
de gids gevoegd.

Deelkaart 27 (pag. 38)

Voordeelmogelijkheden

Voor alle kampeerders

Als u kampeerders CKE-voordeel biedt,
wordt uw camping met een opvallend
voordeelblok extra uitgelicht!

Bad Dürkheim (Rheinland-Pf
alz) !!!!
Langgerekte vlakke camping
KNAUS-Campingpark
aan een eigen meertje.
Bad Dürkheim
De afgebakende standplaatsen
In den Almen 1
zijn gescheiden van de vaste
plaatsen.
Voor kampeerders met een
67098 Bad Dürkheim
hond is
indianenkamp met verschillende een apart veld. Er zijn een
+49632261356
huurtipi’s voor jeugdgroepen,en een kinderboerderi
www.knauscamp.de
j. Over de camping loopt
een 500
m lange arcade van wijnranken,
gps 49,47387; 8,19203
bedoeld als leerpad. Naast
de camping ligt een klein
open 1.1-31.12
vliegveld. Langs het meertje
is een
ligweide. anwbcamping
80-100 m² 332 toer 280
.nl/36050
vast 32 huur
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+4982479973735
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Erkende campings

In de ANWB Campinggids staan de meest actuele gegevens van ruim 4.300 campings.
Al deze campings zijn door ANWB-campinginspecteurs grondige geïnspecteerd.
Omdat die inspectie onafhankelijk is, krijgt de kampeerder een goed beeld van wat een
camping nu écht te bieden heeft. De campings in deze gids hebben minimaal 3 sterren
behaald. Dat maakt ze tot ANWB Erkende campings.

anwb.nl/kamperen
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Bad Wörishofen (Bayern)
Kur- und Vitalcamping
Walter-Schulz-Str. 4
86825 Bad Wörishofen

www.kurcamping-bad-woe
rishofen.de
gps 48,0243; 10,598
open 1.1-15.1; 4.3-31.12
80-100 m² 73 toer 20 vast
1 huur

ANWB heeft een lange geschiedenis als het gaat om het uitgeven van
campinggidsen. Dit doen we al 85 jaar. Zorg dat uw camping opvalt, want
kampeerders zien ANWB nog altijd als het vertrekpunt als het gaat om het
vinden van een camping.
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Bad Liebenzell
!!!! De met bomen
(Baden-Württemberg)
begroeide camping ligt in
het kuuroord Bad
Liebenzell. De staanplaatsen
Campingpark Bad Liebenzell
liggen aan rechte paden.
Het
grote gemeente zwembad
Pforzheimer Str. 34
direct naast de camping
is vrij toegankelijk voor de campinggaste
75378 Bad Liebenzell
n. Voor kinderen is er een
speeltuin. Campinggasten krijgen
+497052934060
een gratis openbaar-verv
oerkaart
voor het Zwarte Woud en
www.campingpark-bad-lie
omgeving.
Op hoorafstand ligt een
benzell.com
spoorlijn, (geen treinen tussen
gps 48,77868; 8,7311 open
24 en 5 uur ). In Bad Liebenzell
1.1-31.12
een kunstijsbaan. Gepland:
is
100 m² 100 toer 80 vast
Camperplaatsen en plaatsen
15 huur
met
aan- en afvoer van water.
anwbcamping.nl/36362
!!!!

Vlak grasland, begroeid
met loof- en naaldbomen
en heggen,
gelegen aan de rand van
een industrieterrein. Fysische
therapie en kneippkuren, evenals
diverse wellnessmassages.
Tussen
de velden staat bossage.
Tussen de staanplaatsen
is geen
begroeiing. Op het terrein
zijn enkele eenvoudige sanitaire
voorzieningen aanwezig.
Het restaurant is beperkt
open voor
lunch en diner. anwbcamping
.nl/23868
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Laag € 19
1.1-10.5; 18.9-31.12
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Laag € 17
1.1-30.6; 1.9-31.12
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Laag € 20
1.3-31.3; 1.11-15.12
Hoog 5%
1.6-31.8
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Gemiddeld bereik
685.000 lezers
Verspreide oplage
300.000 exemplaren
Lezers
63% man / 37% vrouw
Leeftijd(sklasse)
Oververtegenwoordiging
46-65 jaar
Aantal jaren lid
> 10 jaar (74%)

Jon & Yvette
het liefst op de bonnefooi
n
pere
kam
Wij
ben
en heb de campinggids dan .
ntie
ook altijd bij ons tijdens de vaka
Onderweg vinden we zo
alle kwaliteitscampings
handig bij elkaar.

ANWB Campinggids Kleine Campings 2019
Voordeelmogelijkheden
Als u kampeerders
CKE-voordeel biedt, wordt
uw camping met een
opvallend voordeelblok
extra uitgelicht!

Grootse
mogelijkheden
voor kleine
campings

Miranda & Stephan
gevoel
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Voor alle kampeerders
De rust, sfeer en ruimte van kleine campings: daar vallen steeds meer
Nederlandse kampeerders voor. Belangrijk dus om die liefhebbers te laten
weten dat u er bent. Geef uw camping grootse aandacht in de ANWB Gids
Kleine Campings.

Campings met eigen karakter

Kleine campings stralen elk een eigen karakter uit en hebben in meer of mindere mate
(luxe) voorzieningen. Wat ze gemeen hebben is het kleinschalige karakter en niet meer
dan 60 plaatsen. In de gids staan zo’n 2300 campings die aan dit criterium voldoen.
Bent u zo’n kleine camping? Pak uw kans! Met de verschillende mogelijkheden die we
hebben is één ding zeker: u trekt hiermee kampeerders naar uw camping.

anwb.nl/kamperen

Gemiddeld bereik
48.000 lezers

NI ET TE
MISSEN

Online pakket

Nederlanders zoeken en boeken
steeds vaker online. Vanaf huis
maar ook onderweg. Boek dus
óók het online pakket. Tegen
een speciaal tarief voor Kleine
Campings!

Verspreide oplage
8.000 exemplaren
Lezers
63% man / 37% vrouw
Leeftijd(sklasse)
Meerendeel is 46-65 jaar
Aantal jaren lid
> 10 jaar (74%)

Kampeer- en Caravankampioen

IN

VERN IEUWD
2 01 9

Gemiddeld bereik
321.000 lezers
Verspreide oplage
57.470 exemplaren
Lezers
52% man / 48% vrouw
Leeftijd(sklasse)
>25 jaar

Loes & Peter
. De nieuwste
Wij verslinden al járen de KCK aan bod.
modellen komen uitgebreid
rmatie,
Niet alleen vinden we handige infovan onze
nen
plan
het
voor
e
irati
ook veel insp
volgende vakantie!

Elke maand opnieuw kijken vele kampeerders uit naar Kampeer & Caravan
Kampioen (KCK), het grootste kampeerblad van Europa.

Trouwe lezers

Niet voor niets heeft het tijdschrift een hechte band met de lezers. KCK is deskundig op
het gebied van kamperen en deelt niet alleen kennis, maar zoekt ook de interactie op
met de kampeerder. Het resultaat is een maandblad vol objectieve tests en inspirerende
artikelen over vakanties, campings, tenten, caravans en alles wat kamperen zo mooi
maakt. Raak een groep trouwe lezers met een advertentie in KCK.

anwb.nl/kamperen

IN

Schitter in
het grootste
kampeerblad
van Europa
Voor empty-nesters

2 01 9

Best gelezen in KCK:
1 Tests
2 Kennismaking met
kampeermiddelen
3 Campingoverzichten

Online campagne

Dé inspiratiebron voor
kampeerders
Voor alle kampeerders
De kampeerder is steeds vaker online op zoek naar een leuke camping of goede
kampeerspullen. Niet voor niets heeft onze speciale online kampeerportal meer
dan 135.000 unieke bezoekers per maand en krijgen 55.000 kampeerliefhebbers
elke week de neiuwsbrief.

Uitgebreide mogelijkheden

Met een online campagne bereik je je doelgroep op verschillende momenten. in de
nieuwsbrief, op de homepage en via onze social kanalen. Met uw eigen landingspagina
kunt u uw boodschap vertellen samen met ANWB.

anwb.nl/kamperen

BREDE ONLINE
CAMPAGNES
VAN PORTAL TOT
NIEUWSBRIEF

Joost
dachten we nog
Toen we een nieuwe tent kochten,de tent uit te proberen,
Om
.
ping
cam
een
aan
niet
l
helemaa
je. Toen lazen we over een
zochten we naar een geschikt veldn. We sloegen ver vóór het
pere
fkam
proe
camping waar je kon
men in de zomer terug naar
seizoen onze tent daar op en kwahet. Heerlijk als een camping
deze camping. Zo goed beviel z’n gasten!
meer doet voor

Gemiddeld bereik
2,1 miljoen unieke sessies
per jaar
Gemiddeld pageviews
4 miljoen pageviews per jaar
Nieuwsbrief
55.000 abonnees
Lezers
40% man / 60% vrouw
Leeftijd(sklasse)
34-44 jaar

anwbcamping.nl

Het
vertrekpunt voor
kampeerders
Bereik in 2017
4.882.682 sessies
Pageviews in 2017
17.940.828

Voor alle kampeerders
Uw camping vermeld op anwbcamping.nl. Dit is de plek waar miljoenen
Nederlandse kampeerders de camping van hun dromen vinden. En
reserveren. Zowel vroegboek als last minute. Een geweldig online platform
waar u heel veel uit kunt halen!

Direct boekbaar

U maakt uw camping eenvoudig direct boekbaar op anwbcamping.nl. Zo wordt het
voor de kampeerliefhebber gemakkelijker om bij u een plekje te regelen, ook veilig
en vertrouwd met iDeal. U maakt uw camping nog beter zichtbaar met foto’s en
video’s. U komt nóg hoger terecht in de zoekresultaten en ziet het aantal boekingen
toenemen.

anwb.nl/kamperen

Lezers
65% man / 35% vrouw

Uw camping
binnen
handbereik

Leeftijd(sklasse)
35-44 jaar
Aantal jaren lid
> 10 jaar (68%)
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Camping Key Europe (CKE)

De meest
gebruikte
kampeerkaart
van Europa

Vervangend legitimatiebewijs
De kaart bevat alle relevante
persoonsgegevens van de
kampeerder; u kunt de CKE-kaart
veilig accepteren als vervangend
legitimatiebewijs.

Geen risico
Vertrekt de klant zonder te betalen?
Dan betaalt CKE in dat geval de
rekening. En daarnaast bevat de kaart
een aansprakelijkheidsverzekering
voor schade ontstaan op de camping
door toedoen van de kaarthouder of
zijn reisgezelschap.

Voor alle kampeerders
Met ruim 1 miljoen kaarthouders is Camping Key Europe de meest invloedrijke
kampeerkaart van Europa. De kampeerkaart wordt in 17 landen verkocht en het
aantal kampeerders en partners groeit jaarlijks.

Wel zo makkelijk

Doet u al mee met Camping Key Europe? Deelnemen is namelijk erg gemakkelijk en
aantrekkelijk. Deelname is bij ons gratis en u bepaalt zélf of en zo ja wanneer in het
seizoen u korting wenst te geven aan kampeerders.

anwb.nl/kamperen

Nederlandse leden
78% man / 22% vrouw
Leeftijd(sklasse)
meerendeel is 56-65 jaar
Aantal jaren lid
> 20 jaar (30%)

Een betere bezetting
op uw camping
CKE maakt uw camping extra
aantrekkelijk in zowel voor-,
hoog- als naseizoen.
Uw camping in de picture
Promoot uw camping in de
tweewekelijkse nieuwsbrief
naar ANWB CKE-leden!

Camping Key Europe (CKE)

U bepaalt zelf uw strategie

Uniek in Europa: Camping Key Europe geeft u als camping de
maximale vrijheid in het vaststellen van uw persoonlijke CKE-aanbieding voor de kampeerder. Een aanbod dat past bij uw beleid en
uitstraling. U kunt kiezen uit één van onderstaande opties – of een
combinatie daarvan:

Camping Key Europe in het laagseizoen

In het voor- en naseizoen mag u zelf voor staanplaatsen uw CKE-tarief vaststellen. Voor huuraccommodatie geldt een percentage
korting. Wel dient het bedrag minimaal gelijk te zijn met laagseizoenaanbiedingen die u eventueel voert bij andere kortingsprogramma’s. Uw aanbieding is minimaal 50 dagen geldig, en u kiest
zelf de periode(s) waarin deze van toepassing is.

Camping Key Europe in het hoogseizoen

In de maanden juni, juli en augustus kunt u kiezen voor een kortingspercentage van minimaal 5% op uw normale tarief, geldig op
staanplaatsen en huuraccommodatie. Ook in dit seizoen bepaalt u
zelf of uw aanbieding geldig is voor (een percentage van) uw staanplaatsen, huuraccommodaties of beide.

Camping Key Europe speciale aanbiedingen

Stimuleert u graag een langer verblijf? Of geeft u liever een andere
vorm van toegevoegde waarde? De CKE speciale aanbiedingen
maakt het mogelijk. Kies bijvoorbeeld voor een 7=6 aanbieding (7
dagen overnachten voor de prijs van 6), of stel gratis een upgrade
van staanplaats, fietsen of een excursie in de omgeving ter beschikking. Al naar gelang wat volgens u het beste bij uw camping én de
kampeerder past. Uw speciale aanbiedingen dient u vooraf in te
voeren in Check & Change, zodat de kampeerder weet welke vorm
van voorrang, voorrecht of voordeel hem staat te wachten. En daar
uw camping op uit kan zoeken!

Geïnteresseerd?

Vul uw deelname in in ANWB Check & Change. Wilt u Camping Key
Europe accepteren als vervangend legitimatiebewijs? Ook dit kunt u
aangeven in ANWB Check & Change.

Staanplaats

Inbegrepen in het CKE-tarief
Prijs per nacht inclusief:
• standaard staanplaats en/of kampeermiddel*
• 2 personen
• 1 hond indien huisdieren zijn toegestaan
• BTW
• elektriciteit (minimaal 5kWh)
• douche of 1 douchemunt per persoon
Niet inbegrepen in het CKE-tarief
Prijs per nacht exclusief:
• eventuele reserveringskosten
• lokale overheidsheffingen incl. toeristenbelasting

huuraccommodatie

Inbegrepen in het CKE-tarief
De door u vastgestelde CKE-korting is geldig op de huurprijs
van de huuraccommodatie inclusief prijs per persoon
Niet inbegrepen in het CKE-tarief
Exclusief bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld:
• eventuele reserveringskosten
• parkeerkosten
• linnengoed
• televisie / wifi
• schoonmaak
• lokale overheidsheffingenincl. toeristenbelasting
* Kan bestaan uit: auto + tent, auto + vouwwagen,
auto + caravan + voortent of camper + luifel.

Samenwerking
Goed om te weten:
Camping Key Europe is een internationale kaart. ANWB verzamelt de
voordelen voor alle partners van Camping Key Europe. Dat betekent
dat wanneer u meedoet aan het voordeelprogramma u de kaart
accepteert van alle partners in Europa. Deze partners zijn:
ACA Frankrike • ADAC • ANWB • BVCD • Camping+ • Camping Key Italia
• Campingpas.dk • Camprilux • Club del Plein Air • DCK • DCU • DKCamping Club • FEEC • FDM • ICC • NHO • Norsk Bobilforening •
Norsk Caravan Club • Orbitur • Pasar • SCR • Slovenien AMZS • SUOMEN • Svensk Bobilforening • TCS • The Caravan and Motorhome Club
Deze samenwerking garandeert u een hoog kwalitatief bereik onder
kampeerders. De door u verleende voordelen gelden voor alle
houders van een geldige CKE-kaart, onafhankelijk van de uitgever
van deze kaart.

Camping Key Europe (CKE)

Veel gestelde vragen

Hoe meld ik me aan?
Aanmelden is heel eenvoudig: met een paar muisklikken profiteert
u van de voordelen van Camping Key Europe. Meld u direct aan in
de ANWB Campingdatabase Check & Change:
• Ga naar http://campingcms.anwbcamping.nl
• Log in op uw persoonlijke campingpagina
• Bent u uw login en wachtwoord vergeten? Vraag online direct uw
inloggegevens op.
• Nog geen persoonlijke campingpagina? U kunt uw camping ter
plekke gratis aanmelden
• Klik op tabblad ‘Tarieven en CKE’ in de gele menubalk
• Vul bij ‘CKE deelname’ de gevraagde gegevens in.
ANWB handelt niet zomaar zonder uw toestemming. Vergeet daarom niet om uw CKE-deelname jaarlijks opnieuw te verlengen in
Check & Change.
Kan ik mijn Camping Key Europe deelname komend jaar voortzetten?
Wilt u uw deelname voortzetten? In Check & Change kunt u dat
aangeven en, nog belangrijker, ook uw tarieven aanpassen.
Kan ik CKE ook tussentijds uitzetten?
Uw voordelen worden gepubliceerd in de ANWB Campinggids (bij
drie sterren of meer), op de landkaart (bijlage van de ANWB Campinggids) in ANWB gids Kleine Campings en ANWB gids Campings
Onderweg, op anwbcamping.nl en campingkeyeurope.com. Om
kampeerders onnodig teleur te stellen, is het daarom niet mogelijk
om gedurende een kalenderjaar uw CKE-deelname stop te zetten.
Wat als ik geen korting wil geven?
Wij begrijpen en respecteren uw eigen beleid. Alhoewel de Nederlandse kampeerder het liefst korting krijgt, geven wij u graag de
gelegenheid om Camping Key Europe in te zetten zónder gedwongen korting. Kiest u bijvoorbeeld voor een speciale aanbiedingen,
dan kunt u CKE inzetten als instrument om langdurige verblijven
te stimuleren: denk aan een 7=6, 14=12 of 21=18 constructie. Maar
ook een gratis upgrade van standplaats, gratis fietsen tijdens het
verblijf of een andere toegevoegde waarde is mogelijk. ANWB denkt
graag met u mee. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden!

Kan ik zonder CKE in de gids?
U bent niet verplicht om CKE-voordeel voor kampeerders te bieden.
U krijgt als uw camping drie sterren of meer heeft een gratis vermelding in de ANWB Campinggids. Wanneer u CKE-voordeel biedt
komt uw camping extra onder aandacht in het voordeelblok bij de
informatie over uw camping. Alle CKE-campings worden op een
aparte landkaart getoond, die als bijlage meegaat bij de gids.
Is Camping Key Europe alleen maar voor Nederlanders?
Camping Key Europe is een samenwerking tussen o.a. ANWB (Nederland), ADAC (Duitsland), the Caravan and Motorhome Club
(Verenigd Koninkrijk), TCS (Zwitserland), PASAR (België) en campingfederaties als SCR (Zweden), Camping Radet (Denemarken), NHO
Reiseliv (Noorwegen) en FEEC (Spanje). Deze samenwerking garandeert u een hoog kwalitatief bereik onder kampeerders. De door u
verleende voordelen gelden voor alle houders van een geldige CKEkaart, onafhankelijk van de uitgever van deze kaart.
Wat kost Camping Key Europe?
Deelname aan Camping Key Europe kost u gegarandeerd niets! Het
enige dat u hoeft te doen,is u aanmelden als deelnemer (zie ‘hoe
meld ik me aan’) en zelf uw strategie te bepalen: geeft uvoordeel,
voorrecht of voorrang?
Wat levert Camping Key Europe mij op?
• Uw camping komt onder de aandacht van miljoenen Europese
kampeerders
• Extra aandacht voor uw camping in het voordeelblok bij de
informatie over uw camping in de ANWB Campinggids
(bij campings met drie sterren of meer), in de ANWB Gids Kleine
Campings en ANWB Gids Campings Onderweg.
• Extra attentiewaarde én zichtbaarheid op de website
anwbcamping.nl
• Gratis aansprakelijkheidsverzekering voor schade ontstaan
door toedoen van de kaarthouder of zijn reisgezelschap
• U blijft zélf de touwtjes in handen houden: zo bepaalt u zelf óf
en wanneer u korting geeft
• De kaart bevat alle relevante persoonsgegevens van de
kampeerder; u kunt de CKE-kaart veilig accepteren als
vervangend legitimatiebewijs
• Vertrekt de klant zonder te betalen? Dan betaalt Camping Key
Europe in dat geval de rekening.

Ik wil eerst meer weten
Kijk voor meer informatie in uw persoonlijke campingomgeving in
Check & Change op http://campingcms.anwbcamping.nl. Hier kunt
u uw camping ook direct aanmelden (zie ‘hoe meld ik me aan’). Uw
accountmanager of agent vertelt u graag alles over Camping Key
Europe en beantwoordt al uw vragen.
Belangrijke tip!
Zorg ervoor dat u uiterlijk 1 oktober 2018 geregistreerd staat als
deelnemer van Camping Key Europe en voer uw aanbieding in. Op
1 oktober sluit namelijk de ANWB Campinggids. Als u uw camping
te laat registreert als deelnemer van Camping Key Europe loopt u
het risico dat uw voordeel niet opgenomen wordt in de ANWB Campinggids (bij campings van drie sterren of meer).

Maatwerk

Samen met
ANWB!

Uw eigen
route naar de
kampeerder
Uw logo
in de KCK én online

Voor elke kampeerder
Maak kans op een vakantie
voor het hele gezin naar
Camping Las Dunas in Spanje

Winactie! Uw
camping positief
onder de aandacht
bij de duizenden
bezoekers van een
beurs of evenement

Stuur een foto van je ingekleurde rugzak naar
kamperen@anwb.nl en doe mee!

Met de gidsen, websites, magazines, events en andere middelen van ANWB
maakt u uw camping onweerstaanbaar voor de Nederlandse kampeerder.
Maar we zijn er ook voor u als u buiten de gebaande paden wil. Dankzij ons
netwerk en onze jarenlange ervaring weten we uw doelgroep met maatwerk te
verrassen.

Van eigen magazine tot evenement

Een compleet eigen magazine, van binnenpagina’s tot omslag. Onze redactie zit voor
u klaar om uw verhaal te vertellen. Een evenement waarop uw toekomstige bezoeker
alvast helemaal in de vakantiestemming komt. Een eigen fietsroute, informatieboekje
over uw regio of ander ludiek relatiegeschenk in uw eigen uitstraling. Wat er ook te
verzinnen is, kunnen wij voor u maken. Met dezelfde liefde voor kamperen als u.
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Foto’s kunnen ingestuurd worden tot en met 17 februari 2018. Deze prijs geldt voor
een vakantie tussen 19 mei 2018 en 13 juli 2018 of 1 september 2018 en 15 september
2018. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Als u gewonnen heeft,
neemt ANWB Kamperen voor 1 maart contact met u op.
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De 'uw naam
hier' fiestroute

Wij zijn er voor u

anwb.nl/kamperen

Contact met ANWB

ANWB in Nederland

ANWB in Europa

Vragen over advertenties of online bestellingen?
Mail naar advertising@anwb.nl
Bel 088-2697701
Of kijk op www.anwbmedia.nl

Onze ambassadeurs in Europa staan ook voor u
klaar met hulp en advies.

Boekbaar worden via www.anwbcamping.nl?
Mail uw verzoek naar camping@anwb.nl
Onze lokale agent neemt snel contact met u op.
Deelnemen aan Camping Key Europe?
Log in op eigen account via campingcms.anwbcamping.nl
en geef dit aan bij ‘Tarieven en CKE’.
Uw CKE-aanbod is dan snel zichtbaar op anwbcamping.nl!
Vragen over boekbaar worden of Camping Key Europe?
Mail naar camping@anwb.nl
Of bel 088-2696020
Meer weten over marketingpakketten?
Mail naar campsitepackages@anwb.nl

anwb.nl/kamperen

Nederland
Contact Iris Stolwijk & Michel Rietveldt
Adres
Wassenaarseweg 220
2596 EC Den Haag
Telefoon 0031-(0)70 269 7701
E-mail
Website

istolwijk@anwb.nl
mrietveldt@anwb.nl
www.anwbmedia.nl

België
Agent
Contact
Adres

Pasar vzw
Steven Durnez
Haachtsesteenweg 579
1030 Brussel

Telefoon 02 246 36 46
E-mail
Website

steven.durnez@pasar.be
www.pasar.be

Frankrijk
Agent
32 Juillet
Contact Jean Noël Virey
Adres
Place Alfonse Jourdain 10
F-31000 Toulouse

Spanje en Portugal
Agent
Servicios Turisticos Heinze Latzke, S.A.
Contact Ralph Heinze
Adres
Carrer d'Angli 31 3º
ES-08017 Barcelona

Telefoon 0033-(0)534 4084 76

Telefoon 0034-(0)932 8040 44

E-mail
Website

E-mail
Website

contact@32juillet.com
www.32juillet.com

info@servitur-heinze.com
www.serviturheinze.com

Duitsland, Denemarken en Luxemburg
Agent
Pure Pepper Media & Sales Gmbh
Contact Alexandra Kraska
Adres
Beim Alten Ausbesserungswerk 4
77654 Offenburg

Oostenrijk, Zwitserland, Kroatië, Slovenië en Italië
Agent
IGL Werbedienst GmbH
Contact Andreas Santner
Adres
Innsbrucker Bundesstrasse 47
A-5021 Salzburg

Telefoon 0049-(0)781 92 417-41

Telefoon 0043-(0)662 4536 15

E-mail
Website

E-mail
Website

a.kraska@pure-pepper.de
www.pure-pepper.de

office@igl.at
www.igl.at

