Uitleg en voorwaarden aanbiedingen seizoen 2020
1. Vervangend legitimatiebewijs op de camping

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.

Camping Key Europe is een vervangend legitimatiebewijs op campings die
deel uitmaken van het Camping Key Europe netwerk. Inchecken gaat voortaan snel en gemakkelijk, want op de kampeerkaart staan alle gegevens van
de kampeerder. En misschien wel het belangrijkste voordeel: het paspoort kan
de CKE-houder op zak houden. In een aantal landen is de kampeerder wel verplicht zijn/haar paspoort te tonen, maar het document hoeft niet meer afgegeven te worden bij de receptie.

Voorwaarden campings vervangend legitimatiebewijs

•		Camping Key Europe is een legitimatiebewijs voor kampeerders. Op veel Europese campings kunnen kampeerders zich hiermee vervoegen bij de receptie in
plaats van met hun paspoort of ID-kaart.
•		Het paspoort of de ID-kaart dient geldig te zijn gedurende het verblijf op de
camping. Behalve in landen waar afwijkende regels gelden, zoals de regel dat
een paspoort minimaal 6 maanden geldig moet zijn bij vertrek.
•		Camping Key Europe is alleen geldig als vervangend legitimatiebewijs indien het nummer van het paspoort of de ID-kaart op de voorzijde staat gedrukt of op de achterzijde in het desbetreffende vak door de CKE-houder is
ingevuld.
•		Camping Key Europe is alleen geldig indien voorzien van de handtekening
van de CKE-houder in het desbetreffende vak op de achterzijde van de kaart.
•		De CKE-kaart is niet overdraagbaar en is geldig tot en met de einddatum
vermeld op de voorzijde van de kaart.
•		Mocht een CKE-houder (on)bewust vertrekken zonder te betalen, dan kan
de camping contact opnemen met de ANWB en kan de CKE-houder worden
opgespoord. Bovendien garandeert de CKE in zo’n geval de betaling van de
overnachtingkosten tot een maximum van zeven nachten. De camping kan
hier alleen aanspraak op maken als hij in het bezit is van de fysieke CKEkaart van de CKE-houder. De camping meldt dit via camping@anwb.nl,
waarna de kaart met begeleidend schrijven opgestuurd kan worden.
•		Het verzekeringspakket van Camping Key Europe dekt de kaarthouder, zijn/
haar echtgenoot/echtgenote/partner, gezin en maximaal drie meereizende minderjarige vrienden/vriendinnen van de kinderen/kleinkinderen van
de kaarthouder. De camping moet een politierapport kunnen overleggen
voordat de zaak in behandeling wordt genomen door de verzekeringsmaatschappij.

2. Kortingen op de camping
2a. Vast laag tarief in laagseizoen op staanplaats

Een camping kan voor CKE-houders een vast laag tarief in laagseizoen hanteren. Dat houdt in: all-in tarief per nacht voor 2 volwassenen, standaard staanplaats inclusief kampeermiddel, elektriciteit (minstens 5kWh), eenmaal
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douchen per persoon, 1 hond wanneer huisdieren zijn toegestaan en incl. BTW.
Tarief is exclusief eventuele reserveringskosten, toeristenbelasting en andere
overheidsheffingen..

Voorwaarden campings tarief in laagseizoen staanplaats

• Geldig vanaf de eerste nacht.
•		Het all-in tarief is per nacht voor 2 volwassenen, standaard staanplaats inclusief kampeermiddel, elektriciteit (minstens 5kWh), eenmaal douchen per
persoon, 1 hond wanneer huisdieren zijn toegestaan en incl. BTW. Het tarief
is exclusief eventuele reserveringskosten, toeristenbelasting en andere overheidsheffingen. Overnachten met meer dan 2 personen is mogelijk tegen een
(eventuele) bijbetaling.
• Geldig gedurende minimaal 50 dagen per jaar, verdeeld in niet meer dan 6
geldigheidsperioden.
•		De CKE-korting dient van toepassing te zijn op ten minste een derde van aantal standaard staanplaatsen voor toeristen.
• Indien de camping reserveringen accepteert en boekbaar is via anwbcamping.nl, dient de korting ook te gelden bij boekingen van CKE-houders.
•		De tarieven die gehanteerd worden voor Camping Key Europe dienen lager te
zijn dan de normale tarieven van de camping gedurende diezelfde periode.
•		Indien de camping deelneemt aan meer voordeelprogramma’s dient het tarief van Camping Key Europe lager of minimaal gelijk te zijn aan de tarieven
van andere voordeelprogramma’s.
•		Voordeeltarief dient geldig te zijn gedurende het kalenderjaar 2020 in de
door de camping opgegeven periode.
• Om een voordeeltarief te publiceren in de ANWB-gids Erkende Campings
2020 (geldt voor campings met 3 sterren of meer) en online via anwbcamping.nl dient de camping zijn tarieven voor Camping Key Europe door te geven via Check & Change. Om in de gids te verschijnen dient dit uiterlijk 1 oktober
2019 ingevoerd te worden. Voor enkel een online vermelding kan de camping
de tarieven op elk gewenst moment invoeren.
•		De camping kan geen afdwingbare aanspraak maken op het publiceren van
zijn informatie.
•		De voordelen/ kortingen van deelnemende campings kunnen eveneens gepubliceerd worden door de leden van het samenwerkingsverband Camping
Key Europe.
•		De CKE-houders dienen bij aankomst op de deelnemende camping hun kaart
te tonen om gebruik te maken van eventuele kortingen/ voordelen die de
camping biedt aan houders van Camping Key Europe. Bij boekingen via de
camping of via anwbcamping.nl dient de CKE-houder het lidmaatschapsnummer op te geven bij boeking of te melden aan de telefoon dat hij/zij
voor CKE-korting in aanmerking wil komen. Daarnaast dient de kaart ook
getoond te worden bij aankomst aan de balie van de camping.
•		Indien de camping meedoet aan het voordeelprogramma van CKE, dan dientde
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camping een CKE-sticker op een zichtbare plek bij de receptie te plaatsen.
• Camping Key Europe is alleen geldig indien voorzien van de handtekening van
de CKE-houder in het desbetreffende vak op de achterkant van de kaart.
• De CKE-kaart is niet overdraagbaar en is geldig tot en met de einddatum vermeld op de voorzijde van de kaart.
•		ANWB stelt logo beschikbaar om te gebruiken in communicatie-uitingen van de
camping.
• Het is niet toegestaan om een minimum of maximum aantal dagen verblijf te
hanteren voor CKE-houders (behalve bij de speciale aanbiedingen).
• De camping hanteert alleen het opgegeven CKE-tarief als de CKE-kaart wordt
getoond.
• ANWB behoudt zich het recht om het contract eenzijdig te verbreken als camping meerdere malen in gebreke blijft.
• Campings dienen kwalitatief vergelijkbare plaatsen aan te bieden aan CKE-houders als aan overige kampeerders.
• Het verzekeringspakket van Camping Key Europe dekt de kaarthouder, zijn/haar
echtgenoot/echtgenote/partner, gezin en maximaal drie meereizende minderjarige vrienden/vriendinnen van de kinderen/kleinkinderen van de kaarthouder.
De camping moet een politierapport kunnen overleggen voordat de zaak in behandeling wordt genomen door de verzekeringsmaatschappij.
• Op veel campings kan de kaart gebruikt worden om snel in te checken. De kaart
bevat alle relevante persoonsgegevens en het paspoort-of ID nummer van de
CKE-houder.

2b. % Korting in hoogseizoen op staanplaatsen

Een camping kan een korting voor de kampeerder hanteren in het hoogseizoen.
Kortingspercentages variëren van 5% tot wel 30% over het tarief per nacht voor 2
volwassenen, standaard staanplaats inclusief kampeermiddel, elektriciteit (minstens 5kWh), eenmaal douchen per persoon, 1 hond wanneer huisdieren zijn toegestaan en incl. BTW. Tarief is exclusief eventuele reserveringskosten, toeristenbelasting en andere overheidsheffingen.

Voorwaarden campings korting hoogseizoen staanplaats

• Geldig vanaf de eerste nacht.
• Het percentage korting voor Camping Key Europe dient gegeven te worden over
het tarief per nacht voor 2 volwassenen, standaard staanplaats inclusief kampeermiddel, elektriciteit (minstens 5kWh), eenmaal douchen per persoon, 1 hond
wanneer huisdieren zijn toegestaan en incl. BTW. Tarief is exclusief eventuele
reserveringskosten, toeristenbelasting en andere overheidsheffingen.
•		De CKE-houders dienen gebruik te kunnen maken van het percentage korting
gedurende het hoogseizoen van 2020 (juni, juli en augustus).
• CKE-korting dient van toepassing te zijn op ten minste een derde van het aantal
standaard staanplaatsen voor toeristen.
• Het percentage korting dient ten minste 5% te bedragen.
• Indien de camping reserveringen accepteert en boekbaar is via anwbcamping.nl,

anwb.nl/campingpartners

dient de korting ook te gelden bij boekingen van CKE-houders.
•		De tarieven die gehanteerd worden voor Camping Key Europe dienen lager te
zijn dan de normale tarieven van de camping gedurende diezelfde periode.
•		Indien de camping deelneemt aan meer voordeelprogramma’s dient het tarief
van Camping Key Europe lager of minimaal gelijk te zijn aan de tarieven van
andere voordeelprogramma’s.
•		Om een percentage korting te publiceren in de ANWB-gids Erkende Campings
2020 (geldt voor campings met 3 sterren of meer) en online via anwbcamping.nl
dient de camping zijn tarieven voor Camping Key Europe door te geven via
Check & Change. Om in de gids te verschijnen dient dit uiterlijk 1 oktober 2019
ingevoerd te worden. Voor enkel een online vermelding kan de camping het
voordeel op elk gewenst moment invoeren.
• De camping kan geen afdwingbare aanspraak maken op het publiceren van zijn
informatie.
• Het percentage korting van deelnemende campings kunnen eveneens gepubliceerd worden door de leden van het samenwerkingsverband Camping Key
Europe.
• De CKE-houders dienen bij aankomst op de deelnemende camping hun kaart te
tonen om gebruik te maken van eventuele kortingen/ voordelen die de camping
biedt aan houders van de Camping Key Europe. Bij boekingen via de camping
of via anwbcamping.nl dient de CKE-houder het lidmaatschapsnummer op te
geven bij boeking of te melden dat hij/zij voor CKE-korting in aanmerking wil
komen aan de telefoon. Daarnaast dient de kaart ook getoond te worden bij
aankomst aan de balie van de camping.
• Indien de camping meedoet aan het voordeelprogramma van CKE, dan dient de
camping een CKE-sticker op een zichtbare plek bij de receptie te plaatsen.
•		Camping Key Europe is alleen geldig indien voorzien van de handtekening van
de CKE-houder in het desbetreffende vak op de achterkant van de kaart.
•		De CKE-kaart is niet overdraagbaar en is geldig tot en met de einddatum vermeld op de voorzijde van de kaart.
• ANWB stelt logo beschikbaar om te gebruiken in communicatie-uitingen van de
camping.
• Het is niet toegestaan om een minimum of maximum aantal dagen verblijf te
hanteren voor CKE-houders (behalve bij de speciale aanbiedingen).
• De camping hanteert alleen het opgegeven CKE-tarief als de CKE-kaart wordt
getoond.
• ANWB behoudt zich het recht om het contract eenzijdig te verbreken als camping meerdere malen in gebreke blijft.
• Campings dienen kwalitatief vergelijkbare plaatsen aan te bieden aan CKE-houders als aan overige kampeerders.
• Het verzekeringspakket van Camping Key Europe dekt de kaarthouder, zijn/
haar echtgenoot/echtgenote/partner, gezin en maximaal drie meereizende
minderjarige vrienden/vriendinnen van de kinderen/kleinkinderen van de kaarthouder. De camping moet een politierapport kunnen overleggen voordat de
zaak in behandeling wordt genomen door de verzekeringsmaatschappij.

• Op veel campings kan de kaart gebruikt worden om snel in te checken. De kaart
bevat alle relevante persoonsgegevens en het paspoort- of ID nummer van de
CKE-houder.

2c. % Korting op huuraccommodatie in laag- en/of hoogseizoen

Een camping kan een korting voor de kampeerder hanteren op huuraccommodaties zoals een ingerichte bungalowtent, chalet of stacaravan. Minimaal 5% korting
op de huureenheid inclusief prijs per persoon. Bijkomende kosten/ services (bijv.
boekingskosten, parkeerkosten, linnengoed, televisie, schoonmaak of toeristenbelasting) mogen tegen het normale tarief in rekening worden gebracht.

Voorwaarden campings korting in laag- en/of hoogseizoen
huuraccommodatie

• Ongeacht de verblijfsduur dient de korting gegeven te worden vanaf de eerste
nacht. Indien er een minimale verblijfsduur geldt voor kampeerders is dat ook
van toepassing op houders van Camping Key Europe.
• De CKE-korting is alleen van toepassing op huuraccommodatie die rechtstreeks
verhuurd wordt door de camping en via anwbcamping.nl. De korting geldt niet
voor huuraccommodatie die uitsluitend verhuurd wordt door reisorganisaties.
• De CKE-korting wordt uitsluitend gegeven over de huurprijs van de huureenheidinclusief de prijs per persoon. Bijkomende kosten/services (bijv. boekingskosten,
parkeerkosten, linnengoed, televisie, schoonmaak of toeristenbelasting) mogen
tegen het normale tarief in rekening worden gebracht.
• Indien de camping reserveringen accepteert en boekbaar is via anwbcamping.
nl, dient de korting ook te gelden bij boekingen van CKE-houders.
• De tarieven die gehanteerd worden voor Camping Key Europe dienen lager te
zijn dan de normale tarieven van de camping gedurende diezelfde periode.
• De speciale aanbiedingen dienen geldig te zijn gedurende het kalenderjaar
2020 in de door de camping opgegeven periode.
• De korting dient geldig te zijn gedurende minimaal 50 dagen per jaar, verdeeld
in niet meer dan zes geldigheidsperioden.
• De CKE-korting voor huuraccommodaties dient ten minste 5% te bedragen.
• De CKE-korting dient van toepassing te zijn op ten minste een kwart van het
aantal huureenheden dat verhuurd wordt door de camping.
• Om een voordeeltarief te publiceren in de ANWB-gids Erkende Campings
2020 (geldt voor campings met 3 sterren of meer) en online via anwbcamping.nl
dient de camping zijn tarieven voor Camping Key Europe door te geven via
Check & Change. Om in de gids te verschijnen dient dit uiterlijk 1 oktober 2019
ingevoerd te worden. Voor enkel een online vermelding kan de camping het
voordeel op elk gewenst moment invoeren.
• De camping kan geen afdwingbare aanspraak maken op het publiceren van
de korting die geldt voor Camping Key Europe.
• De aanbiedingen van deelnemende campings kunnen eveneens gepubliceerd
worden door de leden van het samenwerkingsverband Camping Key Europe.
• Indien de camping deelneemt aan meer voordeelprogramma’s dient het tarief

Uitleg en voorwaarden aanbiedingen seizoen 2020

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

van Camping Key Europe lager of minimaal gelijk te zijn aan de tarieven van
andere voordeelprogramma’s.
De CKE-houders dienen bij aankomst op de deelnemende camping hun kaart
te tonen om gebruik te maken van eventuele kortingen/ voordelen die de campingbiedt aan houders van de Camping Key Europe. Bij boekingen via de camping of via anwbcamping.nl dient de CKE-houder het lidmaatschapsnummer
op te geven bij boeking of te melden dat hij/zij voor CKE-korting in aanmerking
wil komen aan de telefoon. Daarnaast dient de kaart ook getoond te worden
bij aankomst aan de balie van de camping.
Indien de camping meedoet aan het voordeelprogramma van CKE, dan dient
de camping een CKE-sticker op een zichtbare plek bij de receptie te plaatsen.
Camping Key Europe is alleen geldig indien voorzien van de handtekening van
de kampeerder in het desbetreffende vak op de achterkant van de kaart.
De CKE-kaart is niet overdraagbaar en is geldig tot en met de einddatum vermeld op de voorzijde van de kaart.
ANWB stelt logo beschikbaar om te gebruiken in communicatie-uitingen van
de camping.
Het is niet toegestaan om een minimum of maximum aantal dagen verblijf te
hanteren voor CKE-houders (behalve bij de speciale aanbiedingen) in de afgesproken periode.
De camping hanteert alleen het opgegeven CKE-tarief als CKE-kaart wordt getoond.
ANWB behoudt zich het recht om het contract eenzijdig te verbreken als camping meerdere malen in gebreke blijft.
Campings dienen kwalitatief vergelijkbare plaatsen aan te bieden aan
CKE-houders als aan overige kampeerders.
Het verzekeringspakket van de Camping Key Europe dekt de kaarthouder, zijn/
haar echtgenoot/echtgenote/partner, gezin en maximaal drie meereizende
minderjarige vrienden/vriendinnen van de kinderen/kleinkinderen van de
kaarthouder. De camping moet een politierapport kunnen overleggen voordat
de zaak in behandeling wordt genomen door de verzekeringsmaatschappij.
Op veel campings kan de kaart gebruikt worden om snel in te checken. De
kaart bevat alle relevante persoonsgegevens en het paspoort- of ID nummer
van de CKE-houder.

2d. Speciale aanbiedingen in laag- en/of hoogseizoen staanplaats en
huuraccommodatie

Campings kunnen speciale aanbiedingen doen voor staanplaatsen en/ofhuuraccommodaties, die afwijken van de kortingen aangeboden onder a tot en met c.
Speciale aanbiedingen kunnen zijn: 7 =6, 14= 12, 10% korting bij een verblijf van
een week etc. Campings kunnen maximaal 3 aanbiedingen selecteren.
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Voorwaarden campings speciale aanbiedingen in laag- en/of
hoogseizoen staanplaats en huuraccommodatie

• Geldig bij een minimum verblijf aangegeven door de camping door speciale
aanbieding(en) in Check & Change te selecteren.
• Bij een geldelijke voordeel/korting dient voor staanplaatsen de prijs per nacht
berekend te worden voor 2 volwassenen, standaard staanplaats inclusief kampeermiddel, elektriciteit (minstens 5kWh), eenmaal douchen per persoon, 1
hond wanneer huisdieren zijn toegestaan en incl. BTW. Tarief is exclusief eventuele reserveringskosten, toeristenbelasting en andere overheidsheffingen.
• Bij een geldelijke voordeel/korting dient voor huuraccommodaties de prijs
berekend te worden over de huurprijs van de huureenheid inclusief de prijs
per persoon. Bijkomende kosten/services (bijv. boekingskosten, parkeerkosten,
linnengoed, televisie, schoonmaak of toeristenbelasting) mogen tegen het
normale tarief in rekening worden gebracht.
• Geldig gedurende minimaal 50 dagen per jaar, verdeeld in niet meer dan 6
geldigheidsperioden.
• De tarieven die gehanteerd worden voor Camping Key Europe dienen lager te
zijn dan de normale tarieven van de camping gedurende diezelfde periode.
• De CKE-korting dient van toepassing te zijn op ten minste een derde van het
aantal standaard staanplaatsen voor toeristen.
• De CKE-korting dient van toepassing te zijn op ten minste een kwart van het
aantal huureenheden dat verhuurd wordt door de camping.
• Indien de camping deelneemt aan meer voordeelprogramma’s dient de aanbieding van Camping Key Europe lager of minimaal gelijk te zijn aan de tarieven van andere voordeelprogramma’s.
• Om een voordeeltarief te publiceren in de ANWB-gids Erkende Campings 2020
(geldt voor campings met 3 sterren of meer) en online via anwbcamping.nl
dient de camping zijn tarieven voor Camping Key Europe door te geven via
Check & Change. Om in de gids te verschijnen dient dit uiterlijk 1 oktober 2019
ingevoerd te worden. Voor enkel een online vermelding kan de camping het
voordeel op elk gewenst moment invoeren.
• De camping kan geen afdwingbare aanspraak maken op het publiceren van
zijn informatie.
• De speciale aanbiedingen van deelnemende campings kunnen eveneens gepubliceerd worden door de leden van het samenwerkingsverband Camping
Key Europe.
• Indien de camping reserveringen accepteert en boekbaar is via anwbcamping.nl,
dient de speciale aanbieding ook te gelden bij boekingen van Camping Key
Europe-houders.
• De aanbiedingen die gehanteerd worden voor Camping Key Europe dienen
lager te zijn dan de normale tarieven van de camping gedurende diezelfde
periode.
• De speciale aanbiedingen dienen geldig te zijn gedurende het kalenderjaar 2020
in de door de camping opgegeven periode.
• De kampeerders dienen bij aankomst op de deelnemende camping hun kaart te
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tonen om gebruik te maken van de speciale aanbiedingen die de camping biedt
aan houders van de Camping Key Europe. Bij boekingen via de camping of via
anwbcamping.nl dient de kampeerder het lidmaatschapsnummer op te geven
bij boeking of te melden dat hij/zij voor CKE-korting in aanmerking wil komen
aan de telefoon. Daarnaast dient de kaart ook getoond te worden bij aankomst
aan de balie van de camping.
Indien de camping meedoet aan het voordeelprogramma van CKE, dan dient
de camping een CKE-sticker op een zichtbare plek bij de receptie te plaatsen.
Camping Key Europe is alleen geldig indien voorzien van de handtekening
van de kampeerder in het desbetreffende vak op de achterkant van de kaart.
De CKE-kaart is niet overdraagbaar en is geldig tot en met de einddatum
vermeld op de voorzijde van de kaart.
ANWB stelt logo beschikbaar om te gebruiken in communicatie-uitingen van
de camping.
De camping hanteert alleen het opgegeven CKE-tarief als CKE-kaart wordt
getoond.
ANWB behoudt zich het recht om het contract eenzijdig te verbreken als
camping meerdere malen in gebreke blijft.
Campings dienen kwalitatief vergelijkbare plaatsen aan te bieden aan
CKE-houders als aan overige kampeerders.
Het verzekeringspakket van de Camping Key Europe dekt de kaarthouder,
zijn/ haar echtgenoot/echtgenote/partner, gezin en maximaal drie meereizende minderjarige vrienden/vriendinnen van de kinderen/kleinkinderen van de
kaarthouder. De camping moet een politierapport kunnen overleggen voordat
de zaak in behandeling wordt genomen door de verzekeringsmaatschappij.
Op veel campings kan de kaart gebruikt worden om snel in te checken. De kaart
bevat alle relevante persoonsgegevens en het paspoort- of ID nummer van de
CKE-houder.

