
CAMPING GEGEVENS

Pakket 1  
€ 75

Pakket 2 
€ 150

Pakket 3 
€ 350

Camperstop-app Standaard vermelding V V V

5 talen Foto's 1 5 10

01/01-31/12 Website vermelding X V V

100.000 downloads (mei 2018) Contactgegevens X X V

Vermelden kortingskaarten V V V

Camperwereld.eu Standaard vermelding V V V

Nederlandstalig Fotos 1 5 10

01/01-31/12 Website vermelding X V V

12.000 abonnees (mei 2018) Vermelden kortingskaarten V V V

Campergidsen Standaard vermelding X X V

5 uitgaven 2019 Advertentie X X 1/12

5 talen Afmeting X X 66brx64h

incl. standaard opmaak in 5 talen X X V

Advertentiepakketten (excl. btw) € 75 € 150 € 350

Kies een pakket:

Kraaivenstraat 25-49A, 5048 AB Tilburg, Pays Bas - The Netherlands 
tel: 31-(0) 412 65 68 85, fax: 31-(0)877 84 42 95, info@facilemedia.nl 

Sla het formulier eerst op!

Uitgeverij internationale campergidsen 
Editor international motorhome guides 
Herausgeber von internationalen Wohnmobilführern 
Éditeur guides camping-cars internationaux 
Editore di guide internazionali per camper

Standaard advertentie voor de 5 edties van de campergids 2019, 
opgemaakt in 5 talen. 
Een digitale foto van goede kwaliteit wordt samen met het ingevulde 
formulier toegestuurd.  
Vanwege de korte tijd van verwerking van gegevens versturen wij geen 
drukproeven, wel ontvangt u een voorbeeld van de advertentie per 
e-mail.  
Definitieve plaatsing na ontvangst betaling. Het ingevulde formulier is 
tevens opdrachtbevestiging. Facturering geschiedt na 
opdrachtbevestiging. vanafstand

Keuzetekst 3

Keuzetekst 2

Keuzetekst 1

MAAK 3 KEUZES UIT ONDERSTAANDE TEKSTEN:

SPECIALE CAMPERPLAATSEN

e-mail contactpersoon

contactpersoon

GPS    OostGPS     Noord

internet

e-mail

fax.notel.no

postadres

land

postcode woonplaats

adres

aantal sterrencampingnaam

bodem (keuze)

bodem (keuze)

periode 3

€

€

€

quick-stop plaatsen

voor camping

op camping

plaatsen

plaatsen

€periode 3

periode 2 €

€periode 1

€periode 3

periode 2 €

€periode 1

reserveren mogelijk

reserveren mogelijk reserveren mogelijk

plaatsen

prijs overnachting camper 
+2pers+toer.belasting (2018)

aantal  
camperplaatsen

periode 2

periode 1

bodem (keuze)

PAKKET 3 AANMELDEN VOOR 21 SEPTEMBER 2018

BTW nummer



Honden

€

Aantal stroom Amperage

Water tanken inclusief/

inclusief/€Water lozen

inclusief/€Lozen chem.toilet

inclusief/€Stroomaansluiting

inclusief€Toiletten

inclusief€Douches

/

/

€Wasmachine

€Wasdroger

inclusief€Wifi /

inclusief

inclusief

SERVICEVOORZIENINGEN    PRIJS /PER (uur/liter etc)  INCLUSIEF

Campers >8 meter

Campers +3,5tAanhangers

AFSTANDEN
Ter plaatse Afstand

supermarkt

meter

meter

restaurant

stad/dorp meter

viswater meter

meter

openbaar verv. meter

Afstand

meterfietsroutes

Ter plaatse

alpine ski

langlaufen meter

meter

metersnelwegmeterwasserette

meterwandelroutesnatuurwater/strand

EXTRA INFORMATIE

Opmerking

    Plaatsing in database Facile Media 2018/2019 
Ik ben ermee akkoord dat Facile Media van bovenstaande gegevens gebruikt voor publicatie op de Nederlandse website Camperwereld.eu en op de 
Camperstop-App (5 talen). De informatie wordt indien gekozen voor advertentiepakket 3 ook gepubliceerd in de edities Facile-en-Route Campergids Europa 
2019 (nl), Camperstop Europe 2019 (eng), Guida Camper Europa 2019 (it), Reisemobil Stellplätze Europa 2019 (dui), Aires Camping-Car en Europe 2019 (fr).  
  
Vragen, neem contact op met Elise van den Dobbelsteen, 0412 65 68 85, evdd@facilemedia.nl. 
 
Een digitale foto van goede kwaliteit stuur ik samen met het ingevulde formulier toe. 
  
Na betaling worden de gegevens direct GRATIS online gepubliceerd tot 31/12/2018.

Handtekening

Datum

Naam

Functie

totvoor camping open van

tot
INFORMATIE CAMPING

In de stad

Landelijk

Toeristische omgeving

Bosrijke omgeving

Aan natuurwater

Wintersportgebied

Kuuroord

Bergachtige omgeving

Heuvelachtige omgeving

ligging van de camping

creditcardbetaling mogelijk

algemene indruk camping

camping open van

totaal aantal campingplaatsen

anders namelijk

Best Deal campingcard

CampingCard ACSI

Camping Key Europe

kortingskaarten

meter

meter

zwembad (overdekt)

zwembad (buiten)

golfbaan

speeltuin meter

meter


CAMPING GEGEVENS
Pakket 1  € 75
Pakket 2 € 150
Pakket 3 € 350
Camperstop-app
Standaard vermelding
V
V
V
5 talen
Foto's
1
5
10
01/01-31/12
Website vermelding
X
V
V
100.000 downloads (mei 2018)	
Contactgegevens
X
X
V
Vermelden kortingskaarten
V
V
V
Camperwereld.eu
Standaard vermelding
V
V
V
Nederlandstalig
Fotos
1
5
10
01/01-31/12
Website vermelding
X
V
V
12.000 abonnees (mei 2018)
Vermelden kortingskaarten
V
V
V
Campergidsen
Standaard vermelding
X
X
V
5 uitgaven 2019
Advertentie
X
X
1/12
5 talen
Afmeting
X
X
66brx64h
incl. standaard opmaak in 5 talen
X
X
V
Advertentiepakketten (excl. btw)
€ 75
€ 150
€ 350
Kies een pakket:
Kraaivenstraat 25-49A, 5048 AB Tilburg, Pays Bas - The Netherlands  tel: 31-(0) 412 65 68 85, fax: 31-(0)877 84 42 95, info@facilemedia.nl 
Sla het formulier eerst op!
Uitgeverij internationale campergidsen
Editor international motorhome guides
Herausgeber von internationalen Wohnmobilführern
Éditeur guides camping-cars internationaux
Editore di guide internazionali per camper
..\..\..\Fotobibliotheek\Diverse\Logo\Facile Media\Logo Facile Media.jpg
Standaard advertentie voor de 5 edties van de campergids 2019, opgemaakt in 5 talen. Een digitale foto van goede kwaliteit wordt samen met het ingevulde formulier toegestuurd.  Vanwege de korte tijd van verwerking van gegevens versturen wij geen drukproeven, wel ontvangt u een voorbeeld van de advertentie per e-mail.  Definitieve plaatsing na ontvangst betaling. Het ingevulde formulier is tevens opdrachtbevestiging. Facturering geschiedt na opdrachtbevestiging.
MAAK 3 KEUZES UIT ONDERSTAANDE TEKSTEN:
SPECIALE CAMPERPLAATSEN
prijs overnachting camper +2pers+toer.belasting (2018)
aantal 
camperplaatsen
PAKKET 3 AANMELDEN VOOR 21 SEPTEMBER 2018
SERVICEVOORZIENINGEN    PRIJS /PER (uur/liter etc)  INCLUSIEF
AFSTANDEN
Ter plaatse
Afstand
meter
meter
meter
meter
meter
meter
Afstand
meter
Ter plaatse
meter
meter
meter
meter
meter
EXTRA INFORMATIE
                                    Plaatsing in database Facile Media 2018/2019
Ik ben ermee akkoord dat Facile Media van bovenstaande gegevens gebruikt voor publicatie op de Nederlandse website Camperwereld.eu en op de Camperstop-App (5 talen). De informatie wordt indien gekozen voor advertentiepakket 3 ook gepubliceerd in de edities Facile-en-Route Campergids Europa 2019 (nl), Camperstop Europe 2019 (eng), Guida Camper Europa 2019 (it), Reisemobil Stellplätze Europa 2019 (dui), Aires Camping-Car en Europe 2019 (fr). 
 
Vragen, neem contact op met Elise van den Dobbelsteen, 0412 65 68 85, evdd@facilemedia.nl.
Een digitale foto van goede kwaliteit stuur ik samen met het ingevulde formulier toe.
 
Na betaling worden de gegevens direct GRATIS online gepubliceerd tot 31/12/2018.
INFORMATIE CAMPING
ligging van de camping
kortingskaarten
meter
meter
meter
meter
10.0.2.20120224.1.869952.867557
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