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De voordelen van anwb.nl/camping
-  Ruim aanbod: 8600 campings in 25 landen
-  Bij 1500 campings kan je direct beschikbaarheid checken en 

boeken
-  Voor standplaatsen en het huren van een  stacaravan of chalet 

op de camping 
-  Reserveren in het Nederlands en direct bij de camping
-  Dezelfde prijs als bij de camping 

Het is nog niet zo makkelijk om voor je vakantie een leuke en geschik-
te camping uit te kiezen. De ANWB weet dat en helpt je op unieke wij-
ze. Zoek en gij zult vinden! 

Het hele jaar kijk je er reikhalzend naar uit: een paar weken kam-
peren met het gezin in de zomervakantie. Maar waar gaan jullie 
heen? Een rondvraag schept vaak chaos. ‘Frankrijk!’, brult de jong-
ste enthousiast. ‘Daar gaan ook een paar klasgenootjes van me 
heen, gaan we lekker voetballen.’ ‘Nééhéé, Spanje is véél leuker’, 
reageert zuslief direct. ‘Want daar heb je vet coole disco’s.’ Je part-
ner hoef je niets te vragen. Die wil zoals altijd wandelen en fietsen 
in de bergen van Oostenrijk. Zelf dacht je aan Toscane; genieten 
van prachtige landschappen en historische steden. Ai, hoe los je dit 
op? Om hoog oplopende ruzies te voorkomen, besluit je om dé per-
fecte locatie voor elk gezinslid te zoeken. Althans, zo goed als dat 
kan. Maar waar te beginnen?

Speld in een hooiberg?
Al die wensen, de gelikte campingbrochures en die brei aan informatie 
op internet: je krijgt er hoofdpijn van. Het is een speld in een hooiberg. 
Dobbelen tegen elf ogen. Mission Impossible. Mis! De ANWB biedt je 
namelijk een helpende hand tijdens De Grote Zoektocht. Hoe? Simpel. 
Surf naar anwb.nl/camping en ontdek het grootste aanbod aan cam-
ping standplaatsen en huuraccommodaties. Inhoud van deze digitale 

Op online speurtocht met de ANWB

Camping 
gezocht

Speciale aanbieding:
Profiteer van onze kortingsparade waarbij je korting voor een 
standplaats of huuraccommodatie oploopt tot 15%. Kijk voor de 
deelnemende campings op anwb.nl/camping en klik op de but-
ton ‘Kortingsparade’. Vul bij jouw reservering de code ANWB-
KAMPEREN2014 in en de korting wordt verrekend. Geldig tot 22 
april 2014.

schat: 8600 campings in 25 landen. En erg fijn: je 
kunt er zoeken op basis van al jouw voorkeuren.

Zoek… 
Hoe je dat wil doen, is aan jou. Heb je al een 
land, streek of plaats in gedachte? Maak dan ge-
bruik van de zoekfilter of navigeer naar je ge-
wenste bestemming via de landkaart. Vul de 
gewenste data in, vink aan of je een kampeer-
plaats of huuraccommodatie wenst en voer in 
met hoeveel personen je bent. Een muisklik la-
ter zie je de beschikbare campings. 
Hecht je meer belang aan bepaalde voorzienin-
gen dan aan een land? De campingthema’s bie-
den uitkomst. Van kindercampings tot wellness 
en van kleine campings tot stadscampings. Of 
laat je leiden door de speciale aanbiedingen. In 
een oogopslag zie je jouw voordeel. Kiezen voor 
gemak kan ook. Bekijk dan de meest geliefde 
bestemmingen en sorteer de campings op popu-
lariteit.

…& Boek
Na de eerste afvalrace, valt er nog steeds veel te 
kiezen. Hoog tijd om je zoekresultaat te finetu-
nen. De discotheek voor je dochter (of júíst niet), 
speelvelden voor je zoon, een fraaie ligging: 
haal de stofzuiger er maar doorheen. Nu heb je 
de speld bijna gevonden. Pik je favoriet eruit op 
basis van de gedetailleerde campinginformatie, 
het kampeeraanbod, de meningen en beoorde-
lingen van kampeerders en ANWB campingin-
specteurs of na het lopen van een virtueel rondje 
over het kampeerterrein met Camping Street 
View. Keuze gemaakt? Je kunt bij een flink aan-
tal direct boeken. Of toch nog even overleggen?
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Good afternoon and welcome at our campsite. May I have your passport?  
Deze gebruikelijke vraag bij het inchecken is niet zo onschuldig als hij lijkt.

Als je paspoort in verkeerde handen valt, kun je het 
slachtoffer worden van identiteitsfraude. Geef je legiti-
matiebewijs daarom niet zomaar af. Zelfs met een ko-
pie van je ID weten fraudeurs de boel op te lichten. 
Door gebruik te maken van jouw identiteit: de gevol-
gen kunnen  verstrekkend zijn.

Wetgeving
Yda Matthijssen, publiciteitsjurist bij ANWB Rechts-
hulp, weet uit ervaring dat het in het buitenland anders 
werkt dan in Nederland. ‘Je hebt dan te maken met de 
wetgeving en regels van het land dat je bezoekt.  Mijn 
advies is daarom bij de boeking van de camping al te 
bespreken of je er terecht kan zonder dat er een kopie 
van je paspoort gemaakt wordt.’

Vervangend legitimatiebewijs
De Camping Key Europe (CKE) van de ANWB biedt 
voor deze problematiek een handige oplossing. Want 
deze kampeerkaart geldt op bijna alle campings in Eu-
ropa als vervangend legitimatiebewijs. Zo check je ra-

zendsnel in en hou je je paspoort op zak. Let op: in 
sommige landen vragen ze om aanvullende legitimatie, 
dus steek je paspoort niet te ver weg. 

Overige voordelen CKE
•  Korting op meer dan 2200 campings, ook in het 

 hoogseizoen.
•  Gratis WA-verzekering tijdens uw verblijf op de 

 camping.
•  De enige kampeerkaart die geaccepteerd wordt op 

campings in Scandinavië waar die verplicht is.
-  Speciaal loyaliteitsprogramma met voordeel op 

 kampeerzaken.
 
Camping Key Europe aanschaffen? Ga naar anwb.nl/
cke of naar de ANWB winkel. 
Prijs: € 9,95 per kalenderjaar. 
Al CKE- abonnee? Speciaal voor jou hebben we drie 
exclusieve arrangementen samengesteld.

Kijk voor meer informatie op anwb.nl/cke  

De vele voordelen van Camping Key Europe

Ik ga op  
reis en neem mee …

Na maanden hard werken breekt eindelijk je dikverdiende va-
kantie aan. De spullen zijn gepakt en vol enthousiasme ga je 
op weg. Geen vuiltje aan de lucht. Tot je de bestemming be-
reikt. Blijkt dat je in dat ‘riante zwembad’ nog geen duik kunt 
nemen, sta je hutje mutje op je ‘ruime kampeerplek’ en krijg je 
al uitslag bij de aanblik van het ‘schone sanitair’. Want hoe 
mooi de brochures en reviews soms ook zijn; de werkelijkheid 
komt helaas niet altijd overeen. Wil jij wél zeker zijn van actu-
ele, betrouwbare en onafhankelijke informatie? Hoogste tijd 
om kennis te maken met de ANWB campinginspectie.

Campinginspecteurs
Om dit soort nare ervaringen te voorkomen, stuurt de ANWB 
onafhankelijke en deskundige campinginspecteurs naar cam-
pings verspreid over heel Europa. De inspecteurs beoordelen 
tijdens een grondige inspectie de campings aan de hand van 
vijf onderdelen: sanitair, terrein, shops en horeca, zwemmen 
en recreatie. Let op: vanwege het belang van goede sanitaire 
voorzieningen is hier extra aandacht voor en deze categorie 
telt daarom zwaarder mee in de eindscore. 

Informatie over campings kun je overal 
verkrijgen. Betrouwbare informatie niet. 
Laat je daarom op weg helpen met de 
onafhankelijke beoordelingen van de ANWB 
campinginspecties.

Voor zorgeloos kampeergenot

De ANWB 
campinginspectie

Campinginformatie in gidsen en in een app verkrijgbaar
ANWB Campinggidsen zijn verkrijgbaar bij ANWB win-
kels en betere boekhandel. Ledenprijs: € 12,50. Mét gratis 
kortingskaart op ca. 2.200 campings.
Nieuw: De app ANWB Kamperen bevat dezelfde infor-
matie als de campinggidsen. Met de kortingskaart uit de 
gids kunt u landen uit de gids gratis ontgrendelen in de 
app (voordeel ca. € 6,-).
Of kom naar de ANWB Outdoor & Kampeerdagen en 
ontvang daar een gratis ontgrendeling in de app van je 
favoriete vakantieland. Meer over dit evenement op pa-
gina 78-79. ANWB Campinggidsen zijn verkrijgbaar bij 
ANWB winkels en betere boekhandel. Ledenprijs: € 12,50. 
Mét gratis kortingskaart op ca. 2.200 campings.
Nieuw: De app ANWB Kamperen bevat dezelfde infor-
matie als de campinggidsen. Met de kortingskaart uit de 
gids kunt u landen uit de gids gratis ontgrendelen in de 
app (voordeel ca. € 6,-).
Of kom naar de ANWB Outdoor & Kampeerdagen en 
ontvang daar een gratis ontgrendeling in de app van je 
favoriete vakantieland. Meer over dit evenement op pa-
gina 78-79.

Sterrencampings
Maar hoe weet je nou of de ene camping beter gescoord heeft 
dan de ander? Simpel. Want aan het aantal sterren (maximaal 
5, halve sterren ook mogelijk) zie je meteen het inspectieoor-
deel. En daarmee beschikt de ANWB over het enige Europe-
se classificatiemodel voor de kwaliteit van campings. Fijn, 
voor camping én kampeerder. Benieuwd naar de resultaten? 
Kijk dan in de ANWB Campinggidsen, surf naar anwb.nl/
camping of download de app ANWB Kamperen.


