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ANWB, al 137 jaar 
een begrip

De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging die met een unieke 
mix van beïnvloedende en dienstverlenende activiteiten de belangen van haar leden 
behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Bij dat werk wil de ANWB 
een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving. De ANWB 
maakt het voor iedereen mogelijk zorgeloos en met plezier onderweg te zijn. Met haar 4,6 
miljoen leden is de ANWB de grootste vereniging van Nederland. Al meer dan 80 jaar zet 
de ANWB zich in voor kampeerders met haar producten en diensten.

Onze missie
De missie van ANWB Kamperen is het ontwikkelen en continu optimaliseren van producten en 
diensten om ANWB-leden en niet-leden een uitstekende en persoonlijke kampeerervaring te bieden 
in elke fase van hun klantreis. Dat doen we door kampeerders op de juiste momenten in contact te 
brengen met de ANWB, met elkaar, campings en andere partners en hieraan waarde toe te voegen 
door relevante informatie en persoonlijk advies te geven.

VERKIEZINGEN
Camping van het Jaar

Caravan en Camper van het Jaar

CAMPINGINSPECTIES
30 campinginspecteurs inspecteren 

jaarlijks 2.000 campings
Inspecties op sanitair, terrein, 

zwemmen, recreatie en winkels 
en horeca

Hoogste haalbare score: 
5 sterren (Top camping)

ANWB-WINKELS
ANWB-winkels

10,8 miljoen bezoekers
 ANWB-webwinkel

17,9 miljoen bezoekers 

LEDENVOORDEEL
Portal ANWB-ledenvoordeel 

2 miljoen bezoekers per jaar
ANWB-ledenvoordeel app

43.500 actieve gebruikers 
per maand

MEDIABEREIK
Nieuwsbrieven

110.000 abonnees ontvangen 
gepersonaliseerd aanbod kamperen

anwb.nl/kamperen
1,7 miljoen bezoekers per jaar

Magazines ANWB Kamperen
685.000 exemplaren

Social kanalen Kamperen
28.100 volgers

WIST JE DAT...
Nederland In 1920 20.000 kampeerders telde, 
nu zijn er zo’n 3,4 miljoen Nederlanders die kamperen. 
ANWB zo’n 1,4 miljoen kamperende leden telt.

CAMPING KEY EUROPE
1 miljoen kaarthouders

2800+ deelnemende campings

KAMPEERREIZEN
50 jaar specialist in 

begeleide kampeerreizen
Jaarlijks zo’n 

60 groepsrondreizen, 
binnen en buiten Europa

ANWBCAMPING.NL
6,5 miljoen jaarlijkse bezoekers 

9.000+ campings 

Ons portfolio
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