Camping Key
Europe
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 12 landen verkocht en het
aantal kampeerders en partners groeit jaarlijks.
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.

De voordelen van CKE
voor een camping:
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.

Gegarandeerd legitimatiebewijs

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

Een betere bezetting op uw camping

CKE maakt uw camping extra aantrekkelijk in zowel voor-, hoog- als
naseizoen.

U heeft zélf de touwtjes in handen

U bepaalt zélf of en zo ja hoeveel korting u in welke periode wilt geven

Extra bereik en zichtbaarheid voor uw camping

Deelname kost u niets, en u ontvangt bovendien (ook gratis!):
• Een redactionele vermelding (1/4 pagina!) in de ANWB Voordeel
Campinggids (op basis van beschikbaarheid)
• Extra zichtbaarheid en bereik op anwbcamping.nl
• Extra zichtbaarheid en bereik in de mobiele app ANWB Camping

Gratis
Deelname

Camping Key Europe
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-aanbieding voor de kampeerder. Geen
gedwongen winkelnering, maar 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 uw CKE-tarief vaststellen in een vast afgerond bedrag in
hele euro’s. 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 kortingspercentage van minimaal
5% op uw normale tarief. Ook in dit seizoen bepaalt u zelf of uw aanbieding geldig is voor (een
percentage van) uw standplaatsen, huuraccommodaties of beide.
 Camping Key Europe special deal
Stimuleert u graag een langer verblijf? Of geeft u liever een andere vorm van toegevoegde
waarde? De CKE special deal maakt 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 kampeerder past. Uw special deal 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!

KAMPEERPLAATS

Inbegrepen in het CKE-tarief

Niet 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 douchemuntje
per persoon
		* Kan bestaan uit: auto + tent, auto + vouwwagen,

Prijs per nacht exclusief:
• eventuele reserveringskosten
• lokale overheidsheffingen
incl. toeristenbelasting

De door u vastgestelde CKE-korting
is geldig op de huurprijs van de
huuraccommodatie inclusief prijs
per persoon

Exclusief bijkomende kosten
zoals bijvoorbeeld:
• eventuele reserveringskosten
• parkeerkosten
• linnengoed
• televisie / wifi
• schoonmaak
• lokale overheidsheffingen
incl. toeristenbelasting

HUURACCOMMODATIE

			 auto + caravan + voortent of camper + luifel.

Camping Key Europe is een samenwerking
tussen o.a. ANWB (Nederland), ADAC
(Duitsland), The Caravan Club (Verenigd
Koninkrijk), TCS (Zwitserland), PASAR (België)
en campingfederaties als SCR (Zweden),
Camping Rader (Denemarken), NHP Reiselic
(Noorwegen) en FEEC (Spanje). Deze
samenwerking garandeert u een hoog
kwalitatief bereik onder kampeerders. De
door u verleende voordelen gelden voor
alle houders van een geldige CKE-pas,
onafhankelijk van de uitgever van deze kaart.

Veelgestelde 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 daarom
niet om uw CKE-deelname jaarlijks opnieuw te verlengen in
Check & Change.
 Ik wil mijn deelname aan Camping Key Europe komend jaar
voortzetten
ANWB handelt niet zomaar zonder uw toestemming, dat vinden
wij wel zo eerlijk! Uw CKE-deelname wordt daarom niet zomaar
elk jaar stilzwijgend verlengd: u geeft zelf elk jaar opnieuw aan of
u uw deelname aan Camping Key Europe wenst voort te zetten.
Dit geeft u aan in Check & Change (zie ‘Hoe meld ik me aan?’)
 Kan ik CKE ook tussentijds uitzetten?
Met uw gratis CKE-deelname krijgt u van ons een gratis
redactionele vermelding in de ANWB Voordeel Campinggids
(op basis van beschikbaarheid) en op anwbcamping.nl. Om
kampeerders niet onnodig teleur te stellen, is het daarom niet
mogelijk om gedurende een kalenderjaar uw CKE-deelname stop
te zetten.
 Ik wil geen korting geven
Wij begrijpen en respecteren uw eigen beleid. Alhoewel de
Nederlandse kampeerder het liefst korting krijgt, geven wij u
graag de gelegenheid om Camping Key Europe in te zetten
zónder gedwongen korting. Kiest u bijvoorbeeld voor een special
deal, dan kunt u CKE inzetten als instrument om langdurige
verblijven te stimuleren: denk aan een 7=6, 14=12 of 21=18
constructie. Maar ook een gratis upgrade van standplaats, gratis
fietsen tijdens het verblijf of een andere toegevoegde waarde is
mogelijk. ANWB denkt graag met u mee; zo kunnen we u helpen
met het aanbieden van onze toeristische boeken en kaarten,
goede internetverbinding via de mobiele WiFi router, WiFi en
vele andere producten. Neem gerust contact met ons op voor de
mogelijkheden!

 Ik wil geen CKE maar wel in de gids
Voor uw vermelding in de gids is (gratis) deelname aan CKE
verplicht. Daar staat tegenover dat we deelname aan CKE dit jaar
vergemakkelijkt hebben. Zie ook ‘Ik wil geen korting geven’.
 Is Camping Key Europe alleen maar voor Nederlanders?
Camping Key Europe is een samenwerking tussen o.a. ANWB
(Nederland), ADAC (Duitsland), The Caravan Club (Verenigd
Koninkrijk), TCS (Zwitserland), PASAR (België) en campingfederaties
als SCR (Zweden), Camping Rader (Denemarken), NHP Reiselic
(Noorwegen) en FEEC (Spanje). Deze samenwerking garandeert
u een hoog kwalitatief bereik onder kampeerders. De door u
verleende voordelen gelden voor alle houders van een geldige
CKE-pas, onafhankelijk van de uitgever van deze kaart.
 Wat kost Camping Key Europe?
Deelname aan Camping Key Europe kost u gegarandeerd niets!
Het enige dat u hoeft te 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 onder de aandacht van miljoenen Europese
kampeerders
• Gratis redactionele vermelding in de ANWB Voordeel
Campinggids (op basis van beschikbaarheid)
• Extra attentiewaarde én zichtbaarheid op anwbcamping.nl
• Extra attentiewaarde én zichtbaarheid in de mobiele app
ANWB Camping
• 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 CKE in dat
geval de rekening.

Ik wil eerst meer weten

Geen enkel probleem. Kijk voor meer informatie in uw persoonlijke campingomgeving in Check & Change op
http://campingcms.anwbcamping.nl. Hier kunt u uw camping ook direct aanmelden (zie ‘hoe meld ik me aan’).
Uw accountmanager of agent vertelt u graag alles over Camping Key Europe en beantwoordt al uw vragen.

Belangrijke tip!

Zorg ervoor dat u uiterlijk 1 oktober 2016 geregistreerd staat als Camping Key Deelnemer en voer uw aanbieding in.
1 oktober sluit namelijk de ANWB Voordeel Campinggids. Als u uw camping te laat registreert als deelnemer van
Camping Key Europe loopt u het risico dat uw redactionele vermelding in de ANWB Voordeel Campinggids vervalt.
Dat wilt u toch niet?

