
Het 
vertrekpunt voor 

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 de betaalmogelijkheid 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.

anwbcamping.nl

anwb.nl/campingpartners

Voor alle kampeerders

Eva

Zeker met kinderen wil je niet aankomen bij een volgeboekte 

camping en weer moeten doorrijden. Wij boeken dan ook 

vroeg in het jaar onze camping. We zoeken online met het 

gehele gezin op de bank en dan be
gint het vakantiegevoel 

al te kriebelen! Zeker als je al die ervaringen van a
ndere 

kampeerders leest. Als iedereen zich al op de camping ziet 

zitten, reserveren we meteen online. Lekker makkelijk!

Bereik in 2018
5.000.000

Pageviews in 2018
19.000.000

Bezoekers
65% man / 35% vrouw

Leeftijd(sklasse)
35-44 jaar

Aantal jaren lid
> 10 jaar (68%)

Uw camping
binnen 

handbereik



Extra promotie: 
bereik nóg meer kampeerders
Wilt u uw zichtbaarheid, vindbaarheid 
en presentatie voor Nederlandse 
kampeerders verbeteren? Met de 
pakketten M, L of XL bereikt u meer 
kampeerders en kunt u meer boekingen 
verwachten. Meer meer informatie? Stuur 
een mail naar advertising@anwb.nl.

anwbcamping.nl

Aanvullende tarieven
Zie anwb.nl/campingpartners voor mogelijkheden in onze 
magazines of nieuwsbrieven en tarieven

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

Meer informatie
Vragen over advertenties of online bestellingen?
Mail naar advertising@anwb.nl
Bel 088-2697950
Of kijk op anwb.nl/campingpartners

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 uw 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 promotiemateriaal?
Wilt u meer over de materialen die wij beschikbaar stellen 
voor gebruik op uw camping?
Mail naar campsitepackages@anwb.nl
Of bel 088-2697950

Online publicatie:
Uw zichtbaarheid op anwbcamping.nl
Vanaf 2020 betalen alle campings een 
jaarlijkse bijdrage voor hun presentatie 
op anwbcamping.nl. Met het basispakket 
heeft u een professionele presentatie op 
deze drukbezochte website. Meer van uw 
camping laten zien en meer kampeerders 
bereiken? Kies dan één van onze andere 
online pakketten.

Profiteer van Camping Partner 
voordeel
Bent u boekbaar op anwbcamping.
nl en/of doet u mee aan het 
voordeelprogramma van Camping 
Key Europe? Dan profiteert u van 
een aantrekkelijke korting. Bekijk de 
speciale voordeeltarieven onderin 
het overzicht.

Basisinformatie
Link naar eigen website 
Campingfoto's
Campingtekst (SEO)
Omgevingfoto's
Omgevingstekst (SEO)
Sterren campinginspectie
Plaatsing op ANWB Routeplanner 

Standaard tarief
Boekbare- en/of CKE-voordeelcamping
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Basis

Basisinformatie
Link naar eigen website 
Campingfoto's
Campingtekst (SEO)
Omgevingfoto's
Omgevingstekst (SEO)
Sterren campinginspectie
Plaatsing op ANWB Routeplanner 
Video
Uitgelichte positie
Banner in zoekfilters
Facebook advertentie
Nieuwsbrief + vermelding op websites
Inspectierapportage
Hoger in zoekresultaten

Standaard tarief
Boekbare- en/of CKE-voordeelcamping
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