
Algemene voorwaarden voor deelname aan het ADAC Campcard Systeem van

ADAC Camping GmbH in 2022 - Stand Juni 2021

Door deel te nemen aan het ADAC Campcard Systeem ga je als beheerder van de camping of

camperplaats akkoord met onderstaande bepalingen en verplichtingen.

Algemene bepalingen:

Deelname (voor campings en camperplaatsen)

● Deelname aan het ADAC Campcard Systeem is gratis.

● Korting is verplicht op minimaal 50 dagen per seizoen, verdeeld over maximaal 4 vrij te

kiezen aanbiedingsperioden per kalenderjaar.

● Vooraf reserveren moet ook mogelijk zijn voor houders van de ADAC Campcard.

● Er bestaat geen recht op publicatie van het aanbod van de aanbieder.

● In het geval dat de gegarandeerde voordelen voor de ADAC Campcard niet worden

toegekend, behoudt ADAC Camping GmbH zich het recht voor om de betrokken

aanbieder op de hoogte te stellen van uitsluiting van publicaties van ADAC Camping

GmbH.

Aanbod (voor campings)

● Het aanbod wordt verleend in de vorm van een procentuele korting op de nachtprijs en

is geldig voor gasten vanaf de 1e nacht.

● Het aanbod is geldig voor staanplaatsen of voor zelfbeheerde huuraccommodaties of

voor beide.

● De korting wordt verleend voor alle staanplaatsen en/of zelfbeheerde

huuraccommodaties.

● De volgende kortingspercentages zijn beschikbaar

o 15%

o 20%

o 25%

o 35%

o 50%

● Campings kunnen voor elke aanbiedingsperiode een apart kortingsniveau kiezen.
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● De gereduceerde overnachtingsprijs omvat in ieder geval de vergoedingen voor het

verblijf van de plaats en eventuele kosten op de plaats zelf.

● Optioneel kunnen de kortingen “Kinderen t/m 6 jaar gratis” en “Honden gratis”

aangeboden worden.

● Extra diensten die verder gaan (bijvoorbeeld elektriciteit of douches) zijn niet

inbegrepen, kunnen optioneel met hetzelfde percentage extra worden afgeprijsd. Een

publicatie van deze extra kortingen in de ADAC Camping | PiNCAMP-producten zijn niet

voorzien.

Aanbod (voor camperplaatsen)

● Camperplaatsaanbieders kunnen een of meer van de volgende opties kiezen:

● Een kortingsniveau voor de geselecteerde periodes, op voorwaarde dat de kosten over

het algemeen in rekening worden gebracht op de overnachting op de plaats

● De korting “Kinderen t/m 6 jaar verblijven gratis”, op voorwaarde dat de kosten voor

kinderen over het algemeen op de staanplaats in rekening worden gebracht

● De korting “honden gratis”, op voorwaarde dat de kosten voor honden over het

algemeen op de staanplaats in rekening worden gebracht

● De volgende kortingspercentages zijn beschikbaar:

o 15%

o 20%

o 25%

o 35%

o 50%

● De gereduceerde overnachtingsprijs omvat in ieder geval de kosten voor het verblijf van

de plaats en eventuele kosten voor overnachtingen.

Voorwaarden voor houders van de ADAC Campcard:

● De voordelen gelden voor alle houders van een geldige ADAC Campcard (print/digitaal).

● De ADAC Campcard moet bij de reservering worden opgegeven en aan het begin van

het verblijf worden getoond.

● De (gedrukte) analoge ADAC Campcard is alleen geldig met volledige naam en

handtekening op de achterkant.

● Op de digitale ADAC Campcard van de ADAC Camping- und Stellplatz App moet de

volledige naam worden vermeld.

● Het is niet overdraagbaar en is één kalenderjaar geldig (inclusief januari van het

volgende jaar).
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