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The tranquillity, atmosphere and space offered by small campsites are what an 
increasing number of Dutch campers are being attracted towards. It is therefore 
important to let those campers know that you are there. Allow your campsite the 
maximum focus in the ANWB-gids Kleine Campings (ANWB Small Campsite guide). 
Or, opt for an online sales package, especially tailored for small campsites.

Campsites with their own character 
Each small campsite has its own particular character and they have a small or larger range of 
(luxurious) facilities. What they all have in common is their small-scale character and not more 
than 60 pitches. This guide contains about 2,400 campsites that meet this criterion. Are you a 
small-scale campsite? This is your chance! With the various possibilities that we offer, one thing 
is certain: you will attract campers to your campsite.

anwb.nl/campingpartners

Average coverage
48,000 readers

Distributed circulation
8,000 copies

Readers
63% male, 37% female

Ages
majority 46-65 years

Discount possibilities
If you offer campers CKE discounts, your
campsite will be given extra attention
in a special discount block!

Small, but definitely not to be overlooked
People in The Netherlands are increasingly looking 

and booking online. From the comfort of their 
home, but also en route. Therefore, also be sure to 

book the online package, available at a special rate 
for small campsites!

NEW:
online sales 

package
for small 

campsites

For campsites 
with a maximum 

of 60 pitches 

Big possibilities for small campsites

Advertise for small campsites

Deelkaart 27 (pag. 38) – Duitsland – 849

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
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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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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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Advertise for small campsites 2021

* For bleed advertisements: +5 mm overfill
Advertisement
Reservation deadline    November 2, 2020
Submission of material    November 9, 2020
Publication date    February 2021 

Media planning ANWB-gids Kleine Campings
(ANWB Small Campsite guide)

Dimensions Type area Type page*  Rate
1/1 page 132 x 188 148 x 205  € 750 
1/2 page 132 x 92 -   € 450 
1/4 page 132 x 44 -   € 250 
Cover 3 -  129 x 205  € 845 
Cover 4, 5, 8** -  148 x 205  € 845  
Cover 7 -  129 x 205   € 845 

* For bleed advertisements: +5 mmoverfill
** Cover 8 is the back cover. Keep space at the bottom right of 30 x 40 mm for the barcode.

Dimensions and rates (excl VAT)

ANWB Check & Change 
Check your details before November 2, 2020
Your editorial listing will be based on your details in our campsite 
database ANWB Check & Change. Therefore make sure you check 
your campsite details on campingcms.anwbcamping.nl in time. 
On this site you can also change or add details yourself or – if you 
are a new campsite – register your campsite. Then you can be sure 
your campsite is presented at its very best in the guide or online.

More information on: 
Adverts or other advertising possibilities
Account managers back office: Nicole van Raam and Micha Linssen
E-mail: advertising@anwb.nl
Phone: +31 (0)88-2697950 
Internet: anwb.nl/campingpartners

Submission of material
E-mail: advcampinggids@anwb.nl

Additional rates
Surcharges apply to advertisements on covers. Prices, see dimensions 
and rates. Availability on request.

General terms and conditions
All our orders are subject to the ANWB terms of delivery, see 
anwb.nl/campingpartners.

Technical details
printing process cover   offset plano
printing process interior pages  offset rotation
paper type cover  300 grs sulphate board, two-sided coated
paper type interior pages   42.5 grs PubliPress satinized
finish   adhesive binding
type page   148 x 205 mm (wxh)
bleed   5 mm overfill
screen print   60 l/cm
color profile cover  ISO_Coated_v2_300_ECI
kleurprofiel binnenwerk  ISO_Coated_v2_300_ECI
advertising material   Certified PDF magazines
  The Netherlands
  + colour proof

1/4 page editorial listing
Advertisement (full colour) 
Advertorial (photo-advertisement)

Standard rate

Sales packages ANWB-gids Kleine Campings 
(ANWB Small Campsite guide)

v
1/2 page

-

Large

v
1/1 page

-

Extra Large

v
-

1/4 page

Medium

€300

v
1/4 page

Medium

€250 €450 €750

Sales packages guide

Sales packages online

Basic information
Link to own website
Campsite photos
Campsite text (SEO)
Photos of surrounding area
Description of surrounding area (SEO)
Campsite inspection stars
Publication on ANWB Routeplanner
Video
Highlighted position
Inspection report
Higher in search results
Publication on theme page Small Campsites 

Standard rate 
Bookable and/or CKE benefit campsite 

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
(publication 

fee)

€250
€150

Average growth visits (in %) + 681%

* compare to previous package

Sales packages online
In addition to our usual possibilities for advertising in the ANWB-
gids Kleine Campings, ANWB offers you the opportunity to be visible 
online. All campsites published on anwbcamping.nl need to pay a 
publication fee. Depending on your existing or future activities at 
ANWB Kamperen, you will never pay more than € 250 as an annual 
fee (publication fee) for your own campsite page. When you opt for 
an online sales package, you will be placing an additional spotlight on 
your campsite. Through the sales package, you will be able to present 
your campsite in an even better way, so that you will be easy to find 
by the millions of campers who visit our website every year. If you opt 
for a sales package, then your annual fee (publication fee) for your 
own campsite page will be waived. And you will receive price benefits 
if your campsite is bookable through, or takes part in the Camping Key 
Europe benefits programme.

Dimensions are in W x H


