
Uniek in campingland

De NCC beschikt over twaalf eigen,  
goed onderhouden en rustig gelegen 

terreinen met ruime kampeerplaatsen 
verspreid over heel Nederland. Op hele mooie plekjes en ook 
superleuk voor kinderen: Alphen aan de Rijn, Belt-Schutsloot, 
Blerick, Brielle, Callantsoog, Dronten, Ellewoutsdijk, Hardenberg, 
Heerde, Ugchelen, Zeewolde en Zuidwolde. 

Een voorbeeld voor optimaal gebruik van de caravan: Zoek een 
camping uit in de buurt. Bijvoorbeeld: Hardenberg. Per 1 april 
open. Fijn een paar dagen kamperen en dan weer voor een paar 
dagen naar huis. Uw kampeermiddel mag blijven staan zonder 
extra kosten. En na een paar dagen weer kamperen. Na maximaal 
28 nachten naar een ander terrein in de buurt. Zuidwolde? Dan 
daar weer het zelfde, maximaal 28 nachten, mag ook korter 
uiteraard. Dan weer terug naar Hardenberg of naar een andere 
camping. Belt-Schutsloot voor het kinderzeilkamp of Callantsoog, 
bij zee? Tijdens de “grote” vakantie wat “verder” weg? Ellewoutsdijk 
in Zeeland. Een hele andere omgeving, het lijkt wel buitenland. 
Ook daar weer maximaal 28 nachten. Dan b.v. opbreken na 12 

dagen en “helemaal” doorreizen naar Blerick om daar de rest van 
de vakantie te kamperen, het is puur genieten! En dan aan het 
eind van de vakantie de caravan weer mee naar één van de andere 
campings. Klaar voor de volgende kampeerdagen. Maar een paar 
weken naar Oostenrijk of Italië kan natuurlijk gewoon ook. De 
NCC lidmaatschapskaart geeft recht op korting  bij meer dan 
3.000 campings in Europa omdat zij zijn aangesloten bij de F.I.C.C. 

Tijdens vakanties zijn er op verschillende campings activiteiten 
voor jong en oud. Op de meeste terreinen zijn skelters en 
kinderspeeltuigen aanwezig. Door- en voor leden worden 
evenementen en reizen georganiseerd in binnen- en buitenland.

Een heel seizoen, van 1 april tot 1 november, rondtrekken met caravan, camper, 
vouwwagen of tent en kamperen op de 12 mooiste plekjes van ons land. Dat kan bij 
de Nederlandse Caravan Club (NCC) met een zwerfabonnement voor slechts € 1100,00. 
Het enige wat we verlangen is dat men per keer niet langer dan 28 nachten blijft staan. 
Tussendoor een paar dagen naar huis? Geen probleem het kampeermiddel mag 
blijven staan op de kampeerplaats.  

Tarieven
Kampeertarief leden:
Per overnachting per equipe € 16,-
(max. 4 pers. incl. max 2 huisdieren). 
Incl. douche,  auto, enz. Excl. elektraverbruik via eigen 
meter en toeristenbelasting.

Lidmaatschap:
€ 85,- per jaar. Aflopend tarief per jaar. 
Lid worden per 1 april 2023: € 63,75 

Op www.caravanclub.nl staat meer informatie over de 
terreinen, abonnementen, stallingsmogelijkheden en
tarieven. Meer informatie? welkom@caravanclub.nl

Lid worden en een zwerfabonnement 
aanvragen?

Ga naar de website en klik op de knop: lid worden en 
vraag daarna uw zwerfabonnement aan. Of mail 
uw wens naar: welkom@caravanclub.nl en wij 
zorgen dat u de juiste formulieren thuis krijgt.

Belt-Schutsloot

Alphen aan den Rijn

Blerick

Brielle

Callantsoog

Dronten

Ellewoutsdijk

Hardenberg

Heerde

Ugchelen

Zeewolde

Zuidwolde

Of scan de QR code
voor meer informatie!

Op naar nog meer zwervers in eigen land! 

Het zwerfabonnement van de Nederlandse Caravan Club

Nederlandse Caravan Club 

Al meer dan 65 jaar jong!
Telefoon: 0318-619 124   |   welkom@caravanclub.nl   |   www.caravanclub.nl


