
 

Algemene voorwaarden voor publicatie op www.anwbcamping.nl 

Artikel 1 Algemeen: 

1.1 In deze voorwaarden hebben de navolgende termen de volgende betekenis:  
a) Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene Publicatievoorwaarden. 
b) ANWB: ANWB Reizen beheer B.V. (merknaam ANWB Kamperen) 
c) ANWB Booking Pakket-overeenkomst: de overeenkomst tussen ANWB en de Camping, waarin 

afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop vakantiegangers rechtstreeks een standplaats of 
huuraccommodatie bij de Camping kunnen reserveren via de Website. 

d) Camping: de camping waarmee ANWB een Publicatieovereenkomst aangaat. 
e) Publicatie: de informatieve uiting ten behoeve van de Camping.  
f) Publicatieovereenkomst: de overeenkomst, inclusief deze Algemene Voorwaarden, tussen ANWB en 

de Camping ten aanzien van het plaatsen van de Publicatie door ANWB op de Website.  
g) Publicatiemateriaal: het voor de vervaardiging en publicatie van de Publicatie benodigde materiaal.  
h) Website: www.anwbcamping.nl. 

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal onderdeel uit, van alle 
Publicatieovereenkomsten die door ANWB worden gesloten, tenzij tussen partijen anders wordt 
overeengekomen.  

1.3 Enige (algemene) voorwaarden van de Camping zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. 
1.4 De Publicatieovereenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van ANWB aan de Camping, dan wel 

door plaatsing door ANWB van de Camping op de Website. 
1.5 Indien tussen ANWB en de Camping tevens een ANWB Booking Pakket-overeenkomst is gesloten, gelden 

de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden in aanvulling op de ANWB Booking Pakket-
overeenkomst.  

 
Artikel 2 Publicatieovereenkomst 
 
2.1 De Publicatieovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar en kan stilzwijgend verlengd 

worden. Partijen zijn te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 

2.2 Op verzoek van de Camping kan de af te nemen Publicatieplaatsing gedurende de looptijd van de 
Publicatieovereenkomst worden uitgebreid. Alsdan komen ANWB en de Camping het op die uitbreiding 
van toepassing zijnde tarief en voorwaarden overeen.  

 
Artikel 3 Publicaties 
 
3.1 De Camping is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden Publicatie.  
3.2 De door de Camping aan ANWB aangeboden Publicatie bevat in elk geval: 

a) Correcte en actuele basisgegevens van de Camping zoals contactgegevens, adresgegevens, 
openingstijdens, faciliteiten en tarieven; 

b) Recente foto’s van de Camping die een correcte en waarheidsgetrouwe indruk geven van de Camping, 
waarvan het gebruik door derden toegestaan is; 

c) Recente plattegrond van de Camping; 
d) Weblink naar de website van de Camping. 

3.3 Publicaties mogen geen uitingen bevatten die in strijd met de wet, overige regelgeving, de openbare orde 
of de goede zeden zijn, noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele 
eigendoms)rechten van derden. De Camping vrijwaart ANWB zowel in als buiten rechte voor aanspraken 
van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door ANWB geleden of te lijden schade.  

3.4 De Camping staat ervoor in dat digitaal aangeleverd Publicatiemateriaal veilig is en geen virussen, 
Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen 
aan de computersystemen, computerprogramma’s van ANWB.  

3.5 ANWB streeft ernaar de Publicatie zou goed mogelijk weer te geven op de Website. ANWB behoudt zich 
het recht voor de inhoud van Publicaties en de wijze waarop zij op de Website worden getoond naar eigen 
inzicht en naar redelijkheid te wijzigen zonder dat de Camping recht heeft op schadevergoeding of 
restitutie.  



 

3.6 ANWB heeft het recht om een Publicatie zonder opgave van redenen te weigeren, zonder ter zake op 
enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens de Camping. 

3.7 De Camping is verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid en kwaliteit van de Publicatie die op de 
Website is geplaatst.  

3.8 De Camping is de enige partij die aansprakelijk is voor eventuele onnauwkeurigheden, fouten en/of 
onjuiste informatie verstrekt aan ANWB. De Camping vrijwaart ANWB voor alle mogelijke vorderingen die 
tegen ANWB ingesteld worden op grond van de onjuiste verstrekte informatie, onnauwkeurigheden en/of 
fouten. 

 
Artikel 4 Tarieven en betaling 
 
4.1 Ten aanzien van de Publicatieovereenkomst gelden de volgende tarieven: 

a) Standaard tarief is 250 euro per kalenderjaar; 
b) Indien Camping actief te boeken is via www.anwbcamping.nl óf voordeel biedt aan ANWB 

Kampeerkaart CKE kaarthouders geldt het tarief van 150 euro per kalenderjaar; 
c) Indien Camping een advertentiepakket (M,L of XL) heeft afgenomen worden er géén 

publicatiekosten in rekening gebracht. 
4.2 Indien tussen ANWB en de Camping tevens een ANWB Booking Pakket-overeenkomst is gesloten, gelden 

de verschuldigde tarieven op basis van deze Algemene Voorwaarden in aanvulling op de verschuldigde 
commissie zoals bepaald in de ANWB Booking Pakket-overeenkomst. 

4.3 ANWB heeft gedurende de Publicatieovereenkomst het recht de tarieven te wijzigen. ANWB zal een 
eventuele tariefwijziging schriftelijk aan de Camping kenbaar maken. 

4.4 ANWB stuurt de Camping een factuur voor het verschuldigde bedrag, in Euro’s met of zonder btw, 
afhankelijk van de fiscale regelingen tussen het land van de facturerende organisatie en het land waar de 
Camping gevestigd is. 

4.5 Betaling van de verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum. Betaling 
kan uitsluitend geschieden via een bankoverschrijving. Verrekening van enige vordering die de Camping 
jegens ANWB mocht hebben, is niet toegestaan. 

4.6 De in dit artikel genoemde termijn zijn fatale termijnen. Indien niet binnen de betreffende termijn het 
volledige verschuldigde bedrag is voldaan, is de Camping van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de 
vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is ANWB tevens gerechtigd 
aan de Opdrachtgever administratiekosten in rekening te brengen.  

4.7 Alle ((buiten)gerechtelijke) kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen 
voor rekening van de Camping, waarbij de buitengerechtelijke kosten op tenminste 15% van de 
verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met rente, worden gesteld.  

4.8 Indien het oorspronkelijk verschuldigde bedrag door ANWB wordt ontvangen na het tijdstip waarop ANWB 
((buiten)gerechtelijke) incassokosten heeft gemaakt wordt het ontvangen bedrag eerst in mindering 
gebracht op deze incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente, vervolgens op de 
administratiekosten en tot slot op het oorspronkelijke factuurbedrag.  

 
Artikel 5 Persoonsgegevens  
 
5.1 ANWB legt de persoonsgegevens van de Camping vast voor de uitvoering van de Publicatieovereenkomst, 

alsmede om de Camping te kunnen informeren over de overige producten en diensten van ANWB en 
facturatie van de afgenomen producten en diensten. Een en ander geschiedt conform het privacy 
statement van ANWB, te vinden op www.anwb.nl/jouw-privacy. 

 
Artikel 6 Tekortkoming en ontbinding 
 
6.1 Indien de Camping tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Publicatieovereenkomst is 

ANWB gerechtigd de uitvoering van de Publicatieovereenkomst voor de duur van de tekortkoming op te 
schorten.  

6.2 Indien de Camping, na schriftelijke ingebrekestelling door ANWB, binnen de door ANWB gestelde termijn 
niet alsnog aan zijn verplichtingen voldoet is ANWB gerechtigd om de Publicatieovereenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overschrijding van een fatale termijn, zoals een betaaltermijn is de 
Camping automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.  

http://www.anwbcamping.nl/
http://www.anwb.nl/jouw-privacy


 

6.3 Opschorting of ontbinding door ANWB ontslaat de Camping niet van zijn verplichting tot betaling van de 
volledige vergoeding uit hoofde van de Publicatieovereenkomst. Opschorting, ontbinding of andere 
beëindiging van de Publicatieovereenkomst laat voorts onverlet het recht van ANWB op vergoeding door 
de Camping van de door ANWB als gevolg daarvan of in verband daarmee geleden schade.  

6.4 De Camping is aansprakelijk voor alle kosten respectievelijk schade, gemaakt respectievelijk geleden door 
ANWB als gevolg van of in verband met de niet-nakoming door de Camping van zijn verplichtingen uit de 
Publicatieovereenkomst. De door de Camping te vergoeden kosten respectievelijk schade bestaat onder 
meer uit de door ANWB geleden en te lijden directe en indirecte schade, alsmede de door ANWB gemaakte 
kosten van juridische bijstand.  

6.5 De Camping vrijwaart ANWB zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden in verband met de 
niet- of niet-tijdige nakoming van de verplichtingen van de Camping jegens ANWB, waaronder 
uitdrukkelijk begrepen aanspraken in verband met de (onrechtmatige) inhoud van een Publicatie.  

6.6 Elke aansprakelijkheid van ANWB is per gebeurtenis te allen tijde beperkt tot de door de Camping ter zake 
van de betreffende Publicatieovereenkomst verschuldigde vergoeding per jaar. Aansprakelijkheid van 
ANWB voor indirecte schade (inclusief, maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade en 
winstderving) is uitdrukkelijk uitgesloten.  

6.7 Indien zich aan de zijde van een van de partijen onvoorziene omstandigheden voordoen of sprake is van 
overmacht, heeft de betreffende partij het recht om zijn uitvoering van de Publicatieovereenkomst op te 
schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van die partij, de Publicatieovereenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De betreffende partij is in een dergelijk geval niet gehouden tot 
vergoeding van enigerlei schade aan de andere partij.  

6.8 Elk der partijen is gerechtigd om de Publicatieovereenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend 
schrijven te beëindigen, onverminderd de verplichting van de Camping tot voldoening van de gehele met 
de Publicatieovereenkomst gemoeide vergoeding, indien aan de andere partij (voorlopige) surseance van 
betaling wordt verleend, het faillissement is aangevraagd of deze in staat van faillissement wordt 
verklaard, de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd, de andere partij zijn onderneming 
staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel 
indien de andere partij anderszins niet langer in staat kan worden geacht om de verplichtingen uit de 
Publicatieovereenkomst na te kunnen komen.  

 
Artikel 7 Woordmerk en beeldmerk ANWB  
 
7.1 Het woordmerk en het beeldmerk ‘ANWB’ zijn eigendom van de ANWB en als zodanig gedeponeerd bij 

onder meer het Benelux Merkenbureau in Den Haag.  
7.2 Het is de Camping verboden op enige wijze, het woordmerk of beeldmerk ANWB te gebruiken (in de zin 

van de toepasselijke merkenwetgeving) en/of te exploiteren en/of op enige wijze een merk te deponeren 
waarin de naam ANWB voorkomt. 
 

Artikel 8 Rechtbank en toepasselijk recht 
 
8.1 Geschillen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechtbank te Den Haag. Op dit contract en eventuele 

samenhangende verbintenissen is het Nederlands recht van toepassing. 


