
 

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. Of kies voor 
een online salespakket speciaal voor 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 2.200 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/campingpartners

Gemiddeld bereik
48.000 lezers

Verspreide oplage
8.000 exemplaren

Lezers
63% man, 37% vrouw

Leeftijdsklasse
merendeel 46-65 jaar

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

‘Klein’ maar niet te missen
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!

NIEUW: 
online 

salespakket 
voor kleine 
campings

Voor campings 
met maximaal 

60 plaatsen

Grootse mogelijkheden voor kleine campings

Adverteren voor kleine campings
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KNAUS-Campingpark Bad Dürkheim
In den Almen 1
67098 Bad Dürkheim
+49632261356
www.knauscamp.de
gps 49,47387; 8,19203
open 1.1-31.12
80-100 m² 332 toer 280 vast 32 huur

Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) Langgerekte vlakke camping aan een eigen meertje. De afge-
bakende standplaatsen zijn gescheiden van de vaste plaatsen. 
Voor kampeerders met een hond is een apart veld. Er zijn een 
indianenkamp met verschillende huurtipi’s voor jeugdgroe-
pen,en een kinderboerderij. Over de camping loopt een 500 
m lange arcade van wijnranken, bedoeld als leerpad. Naast 
de camping ligt een klein vliegveld. Langs het meertje is een 
ligweide. anwbcamping.nl/36050
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Laag € 19
1.1-10.5; 18.9-31.12
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Campingpark Bad Liebenzell
Pforzheimer Str. 34
75378 Bad Liebenzell
+497052934060
www.campingpark-bad-liebenzell.com
gps 48,77868; 8,7311 open 1.1-31.12
100 m² 100 toer 80 vast 15 huur

Bad Liebenzell  
(Baden-Württemberg)

De met bomen begroeide camping ligt in het kuuroord Bad 
Liebenzell. De staanplaatsen liggen aan rechte paden. Het 
grote gemeente zwembad direct naast de camping is vrij toe-
gankelijk voor de campinggasten. Voor kinderen is er een speel-
tuin. Campinggasten krijgen een gratis openbaar-vervoerkaart 
voor het Zwarte Woud en omgeving. Op hoorafstand ligt een 
spoorlijn, (geen treinen tussen 24 en 5 uur ). In Bad Liebenzell is 
een kunstijsbaan. Gepland: Camperplaatsen en plaatsen met 
aan- en afvoer van water. anwbcamping.nl/36362

=ů € 25-35  M ω =” @ =) R Q P ] a b =* 70 † 

α | 16 ¢ A u l £ i =+ ¥ ¤ ̈  =, ² 0,5 km 

° 0,1 km =- Ç Î ρ Ï Ó Ñ Ò =π ÿ ł =Ű 557 km  

Laag € 17
1.1-30.6; 1.9-31.12

Ŋ

!!!!

!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!!

!!<"
!<"

!!<"
!!!!

Kur- und Vitalcamping
Walter-Schulz-Str. 4
86825 Bad Wörishofen
+4982479973735
www.kurcamping-bad-woerishofen.de
gps 48,0243; 10,598
open 1.1-15.1; 4.3-31.12
80-100 m² 73 toer 20 vast 1 huur

Bad Wörishofen (Bayern) Vlak grasland, begroeid met loof- en naaldbomen en heggen, 
gelegen aan de rand van een industrieterrein. Fysische thera-
pie 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 € 20
1.3-31.3; 1.11-15.12

Hoog 5%
1.6-31.8
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info@iepenhoeve.nl www.iepenhoeve.nl 

Boerderijcamping Manuelhoeve

Schoolstraat 37-A
1719 AT Aartswoud
+31229581891
www.manuelhoeve.nl
gps 52,74239; 4,94946
open 1.4-30.9
60-100 m² 15 toer

Aartswoud (Noord-Holland) De standplaatsen liggen op gras achter een West-Friese stolp-
boerderij annex schapenhouderij. Grote loof- en kleine fruit-
bomen bieden schaduw. Er is een recreatieruimte. Het sanitair 
is goed en schoon. Er kan boerengolf gespeeld worden en de 
eigenaar organiseert fietstochten. Er is een broodservice en 
zelfgemaakte jam wordt verkocht. Campers worden in overleg 
toegelaten. anwbcamping.nl/78617
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Camping Boarnshiem

Easterboarn 6
8495 NB Aldeboarn
+31566631373
www.boarnshiem.nl
gps 53,04837; 5,92438
100-200 m² 32 toer 2 huur

Aldeboarn (Friesland) De camping ligt in het hart van Friesland bij een melkveehou-
derij die nog in bedrijf is en waar men overal mag rondkijken. 
In het weidegebied bieden de beschutte staanplaatsen een 
weids uitzicht over de landerijen. Er is een jeu-de-boulesbaan 
en een slecht weer ruimte. Voor de kinderen zijn er onder 
meer skelters. Er zijn ook kamers te boeken met ontbijt. 
Het sanitair op de camping is eenvoudig maar schoon. 
anwbcamping.nl/65741
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Camping De Iepenhoeve

Zuiderweg 8
1761 LM Anna Paulowna
+31224581275
www.iepenhoeve.nl
gps 52,85376; 4,7627
open 1.4-30.9
19 toer 6 vast

Anna Paulowna (Noord-Holland) Tussen bollenvelden, vismogelijkheden aan het kanaal en 
op slechts 8 km van de Noordzeekust bevindt zich het speels 
opgezette terrein, dat omzoomd wordt door hoge beplan-
ting. Het aanwezige sanitair is verzorgd en schoon. Voor 
kinderen zijn er wat speeltoestellen. In het tuinhuisje is een 
bibliotheek ingericht. Er is WiFi. Eigengemaakte jam, ijs, fris-
drank en eieren zijn te koop op de camping. Zie advertentie. 

anwbcamping.nl/74276
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Adverteren voor kleine campings 2021

* Bij afopende advertentie: + 5 mm overvul
Advertentie
Uiterste reserveringsdatum  2 november 2020
Sluitdatum materiaal   9 november 2020
Verschijningsdatum    februari 2021 

Mediaplanning Gids Kleine Campings

Formaat Zetspiegel Bladspiegel*  Tarief
1/1 pagina 132 x 188 148 x 205  € 750 
1/2 pagina 132 x 92 -   € 450 
1/4 pagina 132 x 44 -   € 250 
Omslag 3 -  129 x 205  € 845 
Omslag 4, 5, 8** -  148 x 205  € 845  
Omslag 7 -  129 x 205   € 845 

* Bij aflopende advertenties + 5 mm overvul 
** Omslag 8 is achterpagina (cover). Rechtsonder 30 x 40 mm vrijhouden (t.b.v. barcode)

Formaten en tarieven (excl btw)

ANWB Check & Change 
Controleer uw gegevens vóór 2 november 2020
Uw redactionele vermelding maken wij op basis van inspecties 
en uw gegevens in onze campingdatabase ANWB Check & Change. 
Controleer daarom op tijd uw campinggegevens op 
campingcms.anwbcamping.nl. Hier kunt u ook direct uw gege-
vens wijzigen of aanvullen, of (voor nieuwe campings) uw camping 
aanmelden. Dan weet u zeker dat uw camping op haar best in de 
gids en online komt te staan.

Meer informatie over 
Advertenties of andere mogelijkheden van adverteren
Accountmanagers binnendienst: Nicole van Raam en Micha Linssen
E-mail: advertising@anwb.nl
Telefoon: 088-2697950 
Internet: anwb.nl/campingpartners

Materiaal aanleveren
E-mail: advcampinggids@anwb.nl

Aanvullende tarieven
Voor adverteren op de omslag geldt een toeslag. Voor prijs zie 
formaten en tarieven, beschikbaarheid is op aanvraag.

Algemene voorwaarden
Op al onze orders zijn de door ANWB vastgestelde 
leveringsvoorwaarden van toepassing zie anwb.nl/campingpartners.

Technische gegevens
drukprocédé omslag   offset plano
drukprocédé binnenwerk   offset rotatie
papiersoort omslag   300 grs sulfaat karton 2- zijdig gestreken 
papiersoort binnenwerk   42,5 grs PubliPress gesatineerd
afwerking   garenloos gebonden
bladspiegel   148 x 205 mm (bxh)
aflopend   5 mm overvul
raster   60 l/cm
kleurprofiel omslag  ISO_Coated_v2_300_ECI
kleurprofiel binnenwerk  ISO_Coated_v2_300_ECI
advertentiemateriaal   Certified PDF tijdschriften
   Nederland + kleurproef

1/4 pagina redactionele vermelding
Advertentie (full colour) 
Advertorial (foto-advertentie) 

Standaard tarief

Salespakketten Gids Kleine Campings

v
1/2 pagina

-

Large

v
1/1 pagina

-

Extra Large

v
-

1/4 pagina

Medium

€300

v
1/4 pagina

-

Medium

€250 €450 €750

Salespakketten gids

Salespakketten online

Basisinformatie
Link naar eigen website
Campingfoto’s
Campingtekst (SEO)
Omgevingfoto’s
Omgevingstekst (SEO)
Sterren campinginspectie
Plaatsing op ANWB Routeplanner
Video
Uitgelichte positie
Inspectierapportage
Hoger in zoekresultaten
Vermelding op themapagina Kleine Campings

Standaard tarief 
Boekbare- en/of CKE voordeel camping

v
v

30
v

10
v
v
v
v
v
 v
v
v

Medium

€350
€250

v
v
15
v
5
v
v
v

Basis
(publicatie-

bijdrage)

€250
€150

Gemiddelde groei bezoek (in%) + 681%

* t.o.v. vorige pakket

Salespakketten online 
Naast onze gebruikelijke advertentiemogelijkheden in de ANWB-
gids Kleine Campings biedt ANWB u de mogelijkheid om online 
zichtbaar te zijn. Alle campings, gepubliceerd op anwbcamping.nl, 
worden geacht een publicatiebijdrage te betalen voor een eigen 
campingpagina. Afhankelijk van uw bestaande of toekomstige 
activiteiten bij ANWB Kamperen betaalt u als kleine camping voor 
deze jaarlijkse vergoeding (publicatiebijdrage) nooit meer dan € 250,- 
Met een salespakket online zet u uw camping extra in de spotlight via 
anwbcamping.nl. U kunt uw camping nog beter presenteren, zodat 
u wordt gevonden door miljoenen bezoekers die jaarlijks onze site 
bezoeken.  Als u kiest voor een salespakket, dan vervalt uw jaarlijkse 
vergoeding (publicatiebijdrage) voor uw eigen campingpagina. En u 
heeft prijsvoordeel als uw camping boekbaar is of meedoet aan het 
voordeelprogramma van Camping key Europe.

Afmetingen zijn B x H  


