
Camping reserveren via ANWB 
 
Bij de ANWB kunt u op twee manieren een camping reserveren. Op anwb.nl kunt u bij het onderdeel 
'Vakantie' reserveren via touroperators (bv. Pharos Reizen en SNP). Hierop zijn de ANVR- en SGR-
voorwaarden van toepassing. Bij het onderdeel Kamperen op anwbcamping.nl reserveert u zelf, via een 
reserveringssysteem, bij de campinghouder uw standplaats of huuraccommodatie (ingerichte tenten, 
chalets, stacaravans en bungalows). Bij deze wijze van reserveren zijn de ANVR- en SGR-voorwaarden 
NIET van toepassing. 

Zelf reserveren  
 
Op deze pagina vindt u informatie over reserveringen die u zelf via het reserveringssysteem bij de 
campinghouder verzorgt. Voor informatie over reserveringen via een reisorganisator (touroperator) klikt u 
op de link hieronder. 
> Reserveren via een touroperator 

Voorwaarden 
 
U boekt direct bij de eigenaar van de camping. Dat betekent dat de algemene voorwaarden van de 
camping van toepassing zijn, vergelijkbaar met de situatie waarbij u zelf rechtstreeks naar een camping 
belt en boekt.  ANWB Leden- en Kampeerreizen B.V. is niet aansprakelijk voor de reservering en/of de 
uitvoering van de overeenkomst met de camping. De ANVR- en SGR-voorwaarden zijn niet van 
toepassing. Bij eventuele geschillen geldt het recht van het bestemmingsland.  
 

Betaling 
 
Veiligheid  
 
Veiligheid staat bij het aanbetalen voorop. Uw gegevens worden verstuurd via een beveiligde 
verbinding. Bij de campingreserveringen krijgt de campinghouder uw creditcardgegevens alleen maar te 
zien als hij of zij uw reserveringsaanvraag heeft geaccepteerd. Met die gegevens kan de campinghouder 
eenmalig het aanbetalingsbedrag bij u in rekening brengen. De campinghouder heeft hiervoor een 
betaalterminal en een speciale autorisatie van zijn bank nodig. Na de betaling heeft de campinghouder 
geen toegang meer tot uw creditcardgegevens. Uw creditcardgegevens worden niet opgeslagen in het 
campingreserveringssysteem. 
 
Betaling  
 
De wijze van betalen hangt af van de aangeboden betaalmogelijkheden van de camping. Als u 
aanbetaalt door geld over te maken (mits de camping dit accepteert), vraagt het 
campingreserveringssysteem u bij uw aanvraag de laatste drie cijfers van uw bankrekening in te vullen. 
De camping kan dan later gemakkelijker uw aanbetaling terugvinden. De camping ontvangt uw 
reserveringsaanvraag en controleert of er inderdaad nog plaats is. Zo ja, dan krijgt u een mailtje met 
daarin de gegevens die u nodig heeft om het aan te betalen bedrag over te maken. Hierin staat ook hoe 
lang u daarvoor heeft (meestal enkele dagen). Veel buitenlandse campings hebben een bankrekening in 
Nederland. 
 

Nadat u uw reservering heeft afgerond, ontvangt u binnen enkele minuten per e-mail een 
ontvangstbevestiging. De camping neemt vervolgens uw aanvraag in behandeling. Uw boeking is dan 
nog niet definitief, tenzij een camping gebruik maakt van directe boeking. Uw boeking is definitief zodra 
de camping het geld ontvangen heeft. Dit wordt per e-mail bevestigd.  

Vragen over uw reservering 
Vragen over uw reservering, wijzigingen en annuleringen kunt u indienen bij de camping zelf. De ANWB 
speelt geen rol bij de afhandeling, maar volgt de reserveringen wel. Bij eventuele technische problemen 
kunt u mailen naar: reserveringen@anwb.nl 
> Reserveer zelf uw standplaats of huuraccommodatie 
 

https://www.anwb.nl/vakantie/anwb-reisorganisaties
mailto:reserveringen@anwb.nl
https://www.anwbcamping.nl/


Privacy 
ANWB en haar dochterondernemingen leggen bepaalde persoonsgegevens van u vast en maakt gebruik 
van cookies onder de voorwaarden zoals beschreven in het privacy- en cookiestatement dat is terug te 
vinden in het onderdeel ‘Uw Privacy’ onder elke pagina op anwb.nl. Mocht u vragen of klachten hebben 
over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan email: privacy@anwb.nl 
 

mailto:privacy@anwb.nl

