Uw camping op www.rustiekkamperen.com?
Hier vindt u informatie over samenwerken met “Rustiek kamperen”.
De mogelijkheden:
De site www.rustiekkamperen.com
Al vanaf 2008 een zeer populaire site. Op dit moment over de 1 miljoen pageviews per
jaar met over de 120 000 bezoekers. Gemiddeld kijken de gasten naar 9 pagina’s!
U krijgt een hele pagina met info en pop-up foto’s, links en zelfs een link naar een film,
als u dat heeft. U kunt tussendoor (via ons) altijd wijzigen.
Elk jaar groeit deze site met campings en landen. Wij kiezen ervoor lage kosten aan onze
adverteerders te vragen en geen andere reclame om de site gericht en rustig te houden.
U zult er dus alleen kampeergerichte info op vinden! Als u denkt dat uw camping aan de
criteria voldoet* kunt u zelf uw info en 10 foto’s invoeren op:
https://rustiekkamperen.com/nl/internationaal-aanmelden/aanmeldingsformuliernederlands
U krijgt dan snel bericht van ons en kunt snel op de site staan.
Kosten € 55,- ex BTW per jaar
Campings in de EU met geldig btw EU nummer kunnen ex btw betalen.
De app
Deze voor de gebruiker gratis app is in juli 2015 gelanceerd en is telkens uitgebreid en
verfraaid. Werkt op Ios en Android, tablet en mobiel. U krijgt een hele pagina met foto’s,
links en uitgebreide info. Geen afleidende reclame! U kunt per update toegevoegd
worden. (circa 3 x per jaar)
Kosten: € 25,- ex BTW per jaar
De beurzen
Sinds 2017 doet Rustiek Kamperen ook mee aan diverse gerichte kampeerbeurzen, o.a
de Kampeer beurs in Utrecht en de Caravana. Wij promoten daar onze naam en uw
camping (omdat we bijna alle campings persoonlijk kennen, kunnen we gericht

promoten!) U staat dan ook in onze speciaal voor de beurzen gemaakte centrale
brochure die ruim verspreid wordt. (5000 x in 2018)
Kosten: € 50,- ex BTW per jaar (minimaal 2 grote beurzen en enkele kleinere)
Het super complete (aan te raden) promotie pakket is dus slechts 130,- per jaar ex
BTW plus nog de volgende gratis services voor onze partners…
De gidsen.
Deze bestaan al 23 jaar en zijn zeer succesvol. Genoemd worden in de gids of een hele
pagina (afhankelijk van aanbod) en opname wordt beoordeeld door de auteur.
De gidsen zijn overal te koop, ook bij de ANWB en BOL.com en in Vlaanderen. De
uitgeverij heeft ook een eigen webshop: https://blu.vrijeboeken.com
Ons streven is om alle aangesloten campings in de gids te noemen. Dit kan, i.v.m. de
beperkte ruimte in de gids, als hele pagina, of als extra tip bij een ander kampeerterrein
als er veel campings in hetzelfde gebied zijn. Opname is mogelijk bij iedere herziene
herdruk.
Kosten: geen
Wij hebben ook stoere rustiek kamperen stickers voor uw receptie.
Deze worden naar de partners gratis opgestuurd.
Social media
Rustiek Kamperen heeft een goed bekeken Facebook pagina met ruim 5000 volgers en
ook twitter, Instagram, en een goed gelezen blog. Als u adverteert op Rustiek Kamperen
besteden wij daar ook aandacht aan uw bedrijf. U wordt ook uitgenodigd om een leuk
stukje te schrijven voor het blog, mocht u dat willen. Mocht u ooit uw rustieke camping
willen verkopen dan kunt u als partner gratis uw camping op onze media te koop zetten.
Kosten: geen.
De toekomst
Wij werken nu aan nieuwe gidsen voor diverse landen, uitbreiding van de app, de site en
de beursdeelnames. We zijn altijd op zoek naar nieuwe en/of bestaande rustieke
campings en vaak ook de eersten die ze onder de aandacht brengen.
Over rustiek kamperen
Rustiek kamperen? Wat is dat precies? Voor de een is het primitief kamperen. Voor de
ander mag het best wat luxer zijn maar worden er wel hoge eisen gesteld aan ruimte en
rust. Weer een ander zal een camping in een bijzonder mooie omgeving rustiek noemen.
Iedereen heeft er (gelukkig!) een beetje zijn eigen idee bij en vindt het één belangrijker
dan het ander maar een paar kenmerken springen in mijn vele gesprekken met
kampeerders toch altijd naar voren als belangrijk.
Hierbij dan de criteria die ik hanteer om tot de selectie te komen:
•
•
•
•
•
•
•
•

natuurlijke ligging
kleinschaligheid
rustige sfeer
ruimte
natuurlijke en authentieke sfeer
aardige leiding
weinig stacaravans en/of vaste verhuur
publiek meer gericht op rust en sfeer dan op amusement

Uiteraard zitten hier nuances in en scoort de ene camping hoog op het ene punt en wat

lager op een ander. Campings van meer dan 100 plaatsen worden in de regel niet
opgenomen. De meeste campings zitten bij ons (ver) onder de 40 plaatsen. Bij twijfel
neemt u gerust contact met ons op!
Over ons
Rustiek kamperen bestaat al 22 jaar. Het begon als een succesvolle serie kampeergidsen
van KOSMOS uitgevers. Auteur voor de landen Frankrijk, Spanje en Portugal vanaf 1998
en ondergetekende Bert Loorbach richtte in 2008 de site op en nam in 2013 de hele
serie over in zijn eigen uitgeverij BLU. Sindsdien werden alle gidsen helemaal vernieuwd
en regelmatig ge-update. Hij is zelf ook eigenaar van rustieke camping La Montgarnie in
de Bourgogne: www.lamontgarnie.com.
Voor de site werkt hij samen met webmaster Bert Lammers van Bueren van Webdiezain
en voor de app met appmaster Stefan Kraaijenhagen van Zazainvorm. Voor de gidsen
werken we met diverse auteurs en veel kampeerders met ervaring. Voor ons werk
bezoeken we regelmatig campings, veel bedrijven kennen we persoonlijk.
Onze filosofie is om de beste rustieke campings op diverse gerichte en betaalbare
manieren aan de kampeerders te presenteren. Kampeerders zien vaak bij het zoeken
door de bomen het bos niet meer. We zeggen vaak: wij doen het huiswerk voor u! Dit
proberen we dus altijd op zo voordelig mogelijke wijze te doen in het besef dat we bijna
allemaal kleine ondernemers zijn. Daarnaast zijn wij er van overtuigd (en merken door
ervaring!) dat de Rustiek gast over het algemeen een fijne gast is!
Ik hoop dat u dit interessant vindt en met ons wilt samenwerken, U krijgt er vast geen
spijt van! Aarzel niet om te mailen als er vragen zijn: info@rustiekkamperen.com
Met vriendelijke groet,
Bert Loorbach
Uitgever

