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den. De dekking geldt voor maximaal 6 personen gedurende het 
verblijf op de camping, ook in een huuraccommodatie. De camping 
dient een politierapport te kunnen overleggen voordat de zaak in 
behandeling genomen wordt door de verzekeringsmaatschappij. 

3. Vervangend legitimatiebewijs
De CKE-kaart bevat de relevante persoonsgegevens en het pas-
poort- of ID-kaartnummer van de CKE-houder. De kaart kan dus als 
vervangend legitimatiebewijs fungeren.

Interesse?
Uw deelname aan CKE, of het nu gaat om deelname aan het 
voordeelprogramma of de acceptatie van de kaart als vervangend 
legitimatiebewijs, kunt u registreren in ANWB Check & Change:
1. Ga naar campingcms.anwbcamping.nl
2. Log in op uw persoonlijke campingpagina
3. Login en wachtwoord vergeten? Vraag online direct uw inlogge-

gevens op
4. Klik op tabblad ‘Tarieven en CKE’ in de gele menubalk
5. Vul bij ‘CKE deelname’ de gevraagde gegevens in. 
ANWB handelt niet zomaar zonder uw toestemming. Vergeet daarom 
niet uw CKE-deelname jaarlijks te verlengen in ANWB Check & Change. 
Is uw camping boekbaar via anwbcamping.nl? Dan haalt onze data-
base automatisch de productinformatie op uit SecureHoliday, het 
systeem van CToutvert. Zo kunt u makkelijk per type staanplaats of 
huuraccommodatie de prijs en geldigheidsperiode invullen.

Goed om te weten
Camping Key Europe is een internationale kaart. ANWB verzamelt de 
voordelen voor alle CKE-partners. Dat betekent dat wanneer u mee-
doet aan het CKE-programma u de kaart accepteert van alle Europese 
partners. Daar de kaart door verschillende partners wordt uitgegeven 
en in uiterlijk kan verschillen is het belangrijk om het Camping Key 
Europe logo te herkennen als een gast u de groene kampeerkaart 
aanreikt. Zorg er dus voor dat u het CKE-logo herkent en het logo van 
de partners checkt, voordat u korting verleent of de kaart accepteert 
als vervangend legitimatiebewijs. De partners zijn: 
ADAC (Duitsland), ANWB (Nederland), Avto-moto Zveza Slovenije 
(Slovenië), Bandana (Israël), BVCD (Duitsland), Campingpas.dk (De-
nemarken), Dansk Caravan Klub (Denemarken), DCU (Denemarken), 

percentage korting. Last minute aanbiedingen kunt u alleen opgeven 
als uw camping boekbaar is via anwbcamping.nl en als u reeds mi-
nimaal één van de gestelde kortingsopties standaard aan CKE-kaar-
thouders aanbiedt

Alle opties (voordelen) dient u in te voeren in ANWB Check & Change, 
zodat kampeerders vooraf weten welke voordeel wordt geboden.

2. Geen risico bij wanbetaling of schade
Camping Key Europe staat garant voor de rekening wanneer een 
kampeerder is vertrokken zonder te betalen, mits:
• de kampeerder in het bezit is van een geldige CKE-kaart
• het verblijf niet langer dan een week is
• een schriftelijke aanmaning naar de kampeerder is gestuurd
• het incident bij de politie is gemeld
• het incident binnen 60 dagen bij de verzekering is geclaimd
Het verzekeringspakket van CKE dekt ook (letsel)schade aan der-

De 3 redenen om deel te nemen aan het 
CKE-programma leggen we hieronder in 
detail uit.

1. Een betere bezetting op uw camping
Uniek in Europa: CKE geeft u maximale vrijheid in het vaststellen van 
uw persoonlijke CKE-aanbieding(en) voor de kampeerder. Een aanbod 
dat past bij uw beleid en uitstraling. Deelname is gratis. U kunt 
kiezen uit één van onderstaande opties of een combinatie daarvan:

• Camping Key Europe in het laagseizoen
In het laagseizoen mag u zelf uw CKE-tarief vaststellen voor staan-
plaatsen. Voor huuraccommodatie geldt een percentage korting. 
Het bedrag dient minimaal gelijk te zijn aan de laagseizoensaan-
biedingen die u eventueel voert bij andere kortingsprogramma’s. Uw 
aanbieding is minimaal 50 dagen geldig en u kiest zelf de perio-
de(n) waarin deze van toepassing is.

• Camping Key Europe in het hoogseizoen
In de maanden juni, juli en augustus kunt u kiezen voor een kor-
tingspercentage 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 staanplaat-
sen, huuraccommodatie of beide.

• Camping Key Europe en Speciale Aanbiedingen
Stimuleert u graag een langer verblijf? Of geeft u liever een voordeel 
dat afwijkt van bovengenoemde? De Speciale Aanbiedingen maken 
dat mogelijk. Voorbeelden zijn een 7=6 aanbieding (7 overnachtingen 
voor de prijs van 6) of een gratis upgrade van een standaard naar een 
comfort staanplaats. Al naar gelang wat volgens u het beste bij uw 
camping én de kampeerder past.

• Camping Key Europe en Last Minutes
Heeft u op korte termijn nog staanplaatsen vrij? Of heeft u een an-
nulering ontvangen? We bieden u sinds dit jaar de mogelijkheid om 
tussentijds een staanplaats of huuraccommodatie met (extra) korting 
aan te bieden. In ANWB Check & Change vult u makkelijk en snel voor 
een specifieke periode een aanbieding in voor een vast bedrag of een 

anwb.nl/campingpartners

Staanplaatsen

Inbegrepen in het CKE-tarief (Prijs per nacht)
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)
Eventuele reserveringskosten, lokale overheidsheffingen zoals
toeristenbelasting.

Huuraccommodatie

Inbegrepen in het CKE-tarief
De door u vastgestelde CKE-korting is geldig op de huurprijs
van de huuraccommodatie inclusief de prijs per persoon.

Niet inbegrepen in het CKE-tarief
Eventuele bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld:
Reserveringskosten, parkeerkosten, linnengoed, televisie / wifi,
schoonmaak, lokale overheidsheffingen zoals toeristenbelasting.
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Meer informatie
Deelname aan CKE
Log in op uw eigen account via campingcms.anwbcamping.nl en geef 
uw deelname aan bij ‘Tarieven en CKE’. Uw aanbod is dan snel zicht-
baar op anwbcamping.nl.
E-mail: camping@anwb.nl
Telefoon: 088-2696020

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

Mogelijkheden voor campings op anwbcamping.nl
E-mail: camping@anwb.nl
Telefoon: 088-2696020 (onze lokale ambassadeur neemt snel
contact met u op).
Internet: anwbcamping.nl/join

Marketingpakketten, zoals vlaggen, borden/schilden en stickers 
voor uw camping
E-mail: campsitepackages@anwb.nl
Telefoon: 088-2697950

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

Op anwbcamping.nl staat het CKE-voordeel in het speciale kader 
op de campingpagina. Bij boekbare campings wordt de korting in 
de prijs verrekend. Zo ziet de kampeerder direct welk voordeel hij 
heeft bij boeking. Is uw camping boekbaar via anwbcamping.nl, dan 
haalt ANWB Check & Change automatisch de productinformatie op 
uit SecureHoliday, het systeem van CToutvert. Zo kunt u makkelijk per 
type staanplaats of huuraccommodatie de prijs en geldigheidsperiode 
invullen. Verder wordt uw voordeel gecommuniceerd op eventuele 
andere websites en communicatie-uitingen van onze internationale 
partners en campingkeyeurope.com.

4. In welke landen wordt de CKE-kaart verkocht?
CKE is een internationale kaart. ANWB verzamelt de voordelen voor 
alle partners van CKE. Dat betekent dat wanneer u meedoet aan het 
programma van CKE u de kaart accepteert van alle partners in Europa. 
Kijk op anwb.nl/campingpartners voor het actuele partneroverzicht.

Belangrijke tip! 
Zorg ervoor dat u uiterlijk 1 oktober 2022 geregistreerd staat als 
deelnemer van CKE met uw voordeel/aanbieding. 
Op 1 oktober sluit namelijk de ANWB-gids Campings met voordeel. 
Als u uw camping na 1 oktober registreert loopt u het risico dat uw 
camping niet opgenomen wordt in deze gids.

anwb.nl/campingpartners

Edtions Larivière (Frankrijk), FDM (Denemarken), ISTAS HAL (Portu-
gal), NHO Reiseliv (Noorwegen), Irish Caravan and Camping Council 
(Ierland), OCC (Oostenrijk), Pasar (België), Plein Air (Italië), SCR 
(Zweden), Suomen Leirintäalueyhistys (Finland), TCS (Zwitserland), 
The Caravan and Motorhome Club (Groot Brittannie).

Kijk op anwb.nl/campingpartners voor het actuele partneroverzicht.

Vraag en antwoord
1. Kan ik mijn deelname tussentijds uitzetten of wijzigen?
Uw voordelen worden gepubliceerd in verschillende print uitgaven, 
op anwbcamping.nl, campingkeyeurope.com en eventuele andere 
websites en communicatie-uitingen van onze internationale 
partners. U kunt daarom niet tussentijds de CKE-korting uitzetten of 
wijzigen, tenzij het een Last Minute aanbieding betreft. U kunt op elk 
gewenst moment in het jaar deelnemen aan CKE. Doet u dat vóór 1 
oktober, dan kunnen we uw voordelen communiceren in print en online. 
Na 1 oktober alleen online.

2. Wat als ik geen korting wil geven?
Wij respecteren uw (prijs)beleid. Alhoewel de kampeerder het liefst 
korting krijgt, kunt u CKE ook inzetten zonder korting op het over-
nachtingstarief. Kiest u bijvoorbeeld voor een speciale aanbieding, dan 
kunt u CKE inzetten als instrument om langdurige verblijven te stimu-
leren: denk aan 7=6, 14=12 of 21=18. Ook een lastminute-aanbieding is 
mogelijk. Handig als u ziet dat er voor bepaalde weken in het seizoen 
nog staanplaatsen of huuraccommodaties beschikbaar zijn of als er 
een annulering is. Maar ook een upgrade van staanplaatsen, gratis 
fietshuur of een andere service is mogelijk. ANWB denkt graag met u 
mee. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden!

3. Hoe worden mijn voordelen gecommuniceerd?
U krijgt een gratis vermelding in de gidsen als u voldoet aan de criteria:
• ANWB-gids Campings met voordeel (ook als u uitsluitend de kaart 

accepteert als vervangend legitimatiebewijs)
•  ANWB-gids Kleine Campings: wanneer uw camping bij ANWB is 

aangemerkt als kleine camping (max. 60 plaatsen)
Wanneer uw camping CKE-voordeel biedt staat dat vermeld in het 
vak rechts bij de informatie over de camping.


