
Geen risico
Vertrekt de klant zonder te betalen? 
Dan betaalt CKE in dat geval de 
rekening. En daarnaast bevat de kaart 
een aansprakelijkheidsverzekering voor 
schade ontstaan op de camping door 
toedoen van de kaarthouder of zijn 
reisgezelschap.

De meest 
gebruikte 

kampeerkaart 
van Europa

Met ruim 1 miljoen kaarthouders is Camping Key Europe de meest invloedrijke 
kampeerkaart van Europa. De kampeerkaart wordt in 18 landen verkocht en 
het aantal kampeerders en partners groeit jaarlijks. De kampeerkaart heeft 
drie basisfunctionaliteiten voor de kampeerder, te weten: een vervangend 
legitimatiebewijs, een kortingskaart en een gratis WA-verzekering. Ook voor u 
als camping heeft het accepteren van de kaart veel voordelen (zie rechts).

Wel zo makkelijk
Doet u al mee met Camping Key Europe? Deelnemen is namelijk erg gemakkelijk en
aantrekkelijk. Deelname is bij ons gratis en u bepaalt zélf of en zo ja wanneer in het
seizoen u korting wenst te geven aan kampeerders.

Camping Key Europe (CKE)

anwb.nl/campingpartners

Voor alle kampeerders

Vervangend legitimatiebewijs
De kaart bevat alle relevante 
persoonsgegevens van de 
kampeerder; u kunt de CKE-kaart 
veilig accepteren als vervangend 
legitimatiebewijs.

Nederlandse leden
78% man / 22% vrouw

Leeftijd(sklasse)
meerendeel is 56-65 jaar

Aantal jaren lid
> 20 jaar (30%)

Een betere bezetting 
op uw camping 
CKE maakt uw camping 
extra aantrekkelijk in 
zowel voor-, hoog- als 
naseizoen.

De 3 voordelen van

Promoot uw 
camping onder 

110.000 Nederlandse 
CKE-kaarthouders 
in de maandelijkse 

nieuwsbrief. 
Prijs op aanvraag.



Staanplaats
Inbegrepen in het CKE-Tarief 
Prijs per nacht inclusief:
• 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 exclusief:
• eventuele reserveringskosten
• lokale overheidsheffingen  incl. toeristenbelasting

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

Niet inbegrepen in het CKE-Tarief
Exclusief bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld:
• eventuele reserveringskosten
• parkeerkosten
• linnengoed
• televisie / wifi
• schoonmaak
• lokale overheidsheffingenincl. toeristenbelasting

* Kan bestaan uit: auto + tent, auto + vouwwagen,  
 auto + caravan + voortent of camper + luifel.

Camping Key Europe (CKE)

U bepaalt zelf uw strategie
Uniek in Europa: Camping Key Europe geeft u als camping de 
maximale vrijheid in het vaststellen van uw persoonlijke CKE-aan-
bieding voor de kampeerder. Een aanbod dat past bij uw beleid en 
uitstraling. U kunt kiezen uit één van onderstaande opties – of een 
combinatie daarvan:

• Camping Key Europe in het laagseizoen
In het voor- en naseizoen mag u zelf voor staanplaatsen uw CKE-Tarief 
vaststellen. Voor huuraccommodatie geldt een percentage korting. Wel 
dient  het bedrag minimaal gelijk te zijn met laagseizoenaanbiedingen  
die u eventueel voert bij andere kortingsprogramma’s. Uw aanbieding 
is minimaal 50 dagen geldig, en u kiest zelf de periode(s) waarin deze 
van toepassing is.

• Camping Key Europe in het hoogseizoen
In de maanden juni, juli en augustus kunt u kiezen voor een kortings-
percentage van minimaal 5% op uw normale tarief, geldig op staan-
plaatsen en huuraccommodatie.  Ook in dit seizoen bepaalt u zelf of 
uw aanbieding geldig is voor  (een percentage van) uw staanplaatsen, 
huuraccommodaties of beide.

• Camping Key Europe speciale aanbiedingen
Stimuleert u graag een langer verblijf? Of geeft u liever een andere 
vorm van toegevoegde waarde? De speciale aanbiedingen maken 
het mogelijk. Kies bijvoorbeeld voor een 7=6 aanbieding (7 dagen 
overnachten voor de prijs van 6), of stel gratis een upgrade van 
staanplaats, fietsen of een excursie in de omgeving ter beschikking. 
Al naar gelang wat volgens u het beste bij uw camping én de kam-
peerder past. Uw speciale aanbiedingen dient u vooraf in te voeren 
in Check & Change, zodat de kampeerder weet welke vorm van 
voorrang, voorrecht of voordeel hem staat te wachten. En daar uw 
camping op uit kan zoeken!

Geïnteresseerd? 
Vul uw deelname in in ANWB Check & Change: 
campingcms.anwbcamping.nl. Wilt u Camping Key Europe accepteren 
als vervangend legitimatiebewijs? Ook dit kunt u aangeven in ANWB 
Check & Change.

Goed om te weten
Camping Key Europe is een internationale kaart. ANWB verzamelt 
de voordelen voor alle partners van Camping Key Europe. Dat 
betekent dat wanneer u meedoet aan het voordeelprogramma u de 
kaart accepteert van alle partners in Europa. Deze partners zijn: 
• ADAC - Duitsland
• ANWB - Nederland
• Avto-moto Zveza Slovenije - Slovenie
• Campingpas.dk - Denemarken
• Dansk Caravan Klub - Denemarken
• DCU - Denemarken
• DK Camping Club - Denemarken
• FDM - Denemarken
• FEEC- Spanje 
• NHO Reiseliv - Noorwegen
• Irish Caravan and Camping Council - Ierland
• OCC - Oostenrijk
• Orbitur - Portugal
• Pasar - Belgie 
• Plein Air - Italie 
• SCR - Zweden
• Suomen Leirintäalueyhdistys - Finland 
• TCS - Zwitserland 
• The Caravan and Motorhome Club - Groot Brittannie 

De samenwerking garandeert u een hoog kwalitatief bereik onder 
kampeerders. De door u verleende voordelen gelden voor alle 
houders van een geldige CKE-kaart, onafhankelijk van de uitgever 
van de kaart. 

Voor een actueel overzicht van de partners kijk op
anwb.nl/campingpartners.



Camping Key Europe (CKE)

Veel gestelde vragen
Hoe meld ik me aan?
Aanmelden is heel eenvoudig: met een paar muisklikken profiteert 
u van de voordelen van Camping Key Europe. Meld u direct aan in 
de ANWB Campingdatabase Check & Change:
•  Ga naar http://campingcms.anwbcamping.nl
•  Log in op uw persoonlijke campingpagina
•  Bent u uw login en wachtwoord vergeten? Vraag online direct uw
 inloggegevens op.
• Nog geen persoonlijke campingpagina? U kunt uw camping ter
 plekke gratis aanmelden
• Klik op tabblad ‘Tarieven en CKE’ in de gele menubalk
• Vul bij ‘CKE deelname’ de gevraagde gegevens in.

ANWB handelt niet zomaar zonder uw toestemming. Vergeet daar-
om niet om uw CKE-deelname jaarlijks opnieuw te verlengen in 
Check & Change.

Kan ik mijn Camping Key Europe deelname komend jaar voortzetten?
Wilt u uw deelname voortzetten? In Check & Change kunt u dat 
aangeven en, nog belangrijker, ook uw tarieven aanpassen.

Kan ik CKE ook tussentijds uitzetten?
Uw voordelen worden gepubliceerd in de ANWB-gids Erkende Campings 
(bij drie sterren of meer) op de landkaart (bijlage van de campinggids), 
in de ANWB-gids Kleine Campings, ANWB-gids Onderweg Campings, op 
anwbcamping.nl en eventuele andere sites van onze partners. .

Wat als ik geen korting wil geven?
Wij begrijpen en respecteren uw eigen beleid. Alhoewel de Neder-
landse kampeerder het liefst korting krijgt, geven wij u graag de ge-
legenheid om Camping Key Europe in te zetten zónder gedwongen 
korting. Kiest u bijvoorbeeld voor een speciale aanbieding, dan kunt 
u CKE inzetten als instrument om langdurige verblijven te stimule-
ren: denk aan een 7=6, 14=12 of 21=18 constructie. Maar ook een gra-
tis upgrade van staanplaats, gratis fietsen tijdens het verblijf of een 
andere toegevoegde waarde is mogelijk. ANWB denkt graag met u 
mee. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden!

Kan ik zonder CKE in de gids?
U bent niet verplicht om CKE-voordeel voor kampeerders te bieden. 
U krijgt als uw camping drie sterren of meer heeft een gratis vermel-
ding in de ANWB-gids Erkende Campings. Wanneer u CKE-voordeel 
biedt komt uw camping extra onder de aandacht in het voordeelblok 
bij de informatie over uw camping. Alle CKE-campings worden op een 
aparte landkaart getoond, die als bijlage meegaat bij de gids.

Is Camping Key Europe alleen maar voor Nederlanders?
Camping Key Europe is een internationale kaart. ANWB verzamelt 
de voordelen voor alle partners van Camping Key Europe. Dat be-
tekent dat wanneer u meedoet aan het voordeelprogramma u de 
kaart accepteert van alle partners in Europa. Deze partners zijn: 
• ADAC - Duitsland
• ANWB - Nederland
• Avto-moto Zveza Slovenije - Slovenie
• Campingpas.dk - Denemarken
• Dansk Caravan Klub - Denemarken
• DCU - Denemarken
• DK Camping Club - Denemarken
• FDM - Denemarken
• FEEC- Spanje 
• NHO Reiseliv - Noorwegen
• Irish Caravan and Camping Council - Ierland
• OCC - Oostenrijk
• Orbitur - Portugal
• Pasar - Belgie 
• Plein Air - Italie 
• SCR - Zweden
• Suomen Leirintäalueyhdistys - Finland 
• TCS - Zwitserland 
• The Caravan and Motorhome Club - Groot Brittannie 

De samenwerking garandeert u een hoog kwalitatief bereik onder 
kampeerders. De door u verleende voordelen gelden voor alle houders 
van een geldige CKE-kaart, onafhankelijk van de uitgever van de kaart. 

Wat kost Camping Key Europe?
Deelname aan Camping Key Europe kost u gegarandeerd niets! 
Het enige dat u moet doen, is u aanmelden als deelnemer (zie ‘hoe 
meld ik me aan’) en zelf uw strategie te bepalen: geeft u voordeel, 
voorrecht of voorrang?

Wat levert Camping Key Europe mij op?
• Uw camping komt onder de aandacht van miljoenen Europese
 kampeerders
• Extra aandacht voor uw camping in het voordeelblok bij de
 informatie over uw camping in de ANWB-gids Erkende Campings
 (bij campings met drie sterren of meer), in de ANWB-gids Kleine
 Campings en de ANWB-gids Onderweg Campings
• Extra attentiewaarde én zichtbaarheid op de website 
 anwbcamping.nl
• Gratis aansprakelijkheidsverzekering voor schade ontstaan 
 door toedoen van de kaarthouder of zijn reisgezelschap
• U blijft zélf de touwtjes in handen houden: zo bepaalt u zelf óf 
 en wanneer u korting geeft
• De kaart bevat alle relevante persoonsgegevens van de 
 kampeerder; u kunt de CKE-kaart veilig accepteren als 
 vervangend legitimatiebewijs 
• Vertrekt de klant zonder te betalen? Dan betaalt Camping Key  
 Europe in dat geval de rekening.

Ik wil eerst meer weten
Kijk voor meer informatie in uw persoonlijke campingomgeving in 
Check & Change: campingcms.anwbcamping.nl. Hier kunt u uw 
camping ook direct aanmelden (zie ‘hoe meld ik me aan’). Uw ac-
countmanager of agent vertelt u graag alles over Camping Key
Europe en beantwoordt al uw vragen. 

Belangrijke tip!
Zorg ervoor dat u uiterlijk 1 oktober 2019 geregistreerd staat als 
deelnemer van Camping Key Europe en voer uw aanbieding in. Op 
1 oktober sluit namelijk de ANWB-gids Erkende Campings. Als u uw 
camping te laat registreert als deelnemer van Camping Key Europe 
loopt u het risico dat uw voordeel niet opgenomen wordt in deze 
campinggids (bij campings van drie sterren of meer).


