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Goed voorbereid op reis met de NKC e•gids

WWW.NKC.NL

OVERNACHTEN 
Ontdek de do’s en dont’s voor onbezorgd  

overnachten. Comfortabel onderweg en 
onder de sterrenhemel. 

https://www.nkc.nl/
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Tips
• Elk land heeft zo zijn eigen camperrichtlijnen- 

en regels. Van alle  Europese landen hebben 
wij ze voor je beschreven op NKC.nl/advies/
onderweg/landeninformatie. 

• Op parkeerplaatsen ontbreekt de sociale 
 veiligheid van een camping. Het nadrukkelijke 
advies: niet overnachten langs de snelweg!

• Het kan zijn dat je moet betalen voor het 
gebruik van voorzieningen. Daarom is het 
 handig om altijd een voorraadje muntgeld in 
de camper te hebben. 

OVER NACHTEN
Met de camper kun je overnachten op campings en camperplaatsen. In verschillende landen is het 
ook toegestaan op reguliere parkeerplaatsen (mix-parking) te overnachten of vrij te kamperen, 
midden in de natuur. In deze gids vertellen wij jou alles over overnachten met een camper. 

OVERNACHTEN

n Nederland mag je uitsluitend over-
nachten op de daartoe aangewezen 

camperplaatsen en campings. In Duitsland en 
Frankrijk mag er ook op parkeerplaatsen over-
nacht  worden, tenzij er een verbodsbord staat. 
In Noorwegen, Zweden en Finland mag je zelfs 
in de vrije natuur een plekje zoeken. Dat zijn 
nog eens avonturen in de avonduren!

I

http://NKC.nl/advies/onderweg/landeninformatie
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EN PLEK OP EEN CAMPING..?
Op een camping zijn over het algemeen allerlei voorzieningen. 

Je kunt er recreëren, de plaatsen zijn vaak ruim en groen, je hebt aan-
spraak en gezelligheid en er is de veiligheid van een  afgesloten terrein. 

… OF TOCH EEN CAMPERPLEK?!
Een camperplaats is vaak een soort parkeerplaats op een gunstige loca-
tie. De voorzieningen op een camperplaats variëren van niets tot de faci-
liteiten van een keurige serviceplek met soms ook stroomaansluitingen. 
Veel camperplaatsen hebben een sanistation; een soort kast of zuil die 
de mogelijkheid biedt schoon water te tappen en de toiletcassette te 
legen en te spoelen. Meestal is er een put in de bodem voor de zuil waar 
je het vuile water kunt lozen. 

CAMPEREN 
OF KAMPEREN?
Het is een regelmatig terukerende keuze tijdens 
campervakanties. Veel camperaars wisselen het af: 
camperplaatsen vanwege de locatie en campings als 
ze behoefte hebben aan meer comfortabele facili-
teiten zoals douches, wc’s en wasmachines. 

OVERNACHTEN
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oewel je met een camper uitstekend op een 
camping terecht kunt, is er een groot ver-

schil tussen kamperen en camperen. Met een tent 
of caravan zoek je een plek en ga je vandaaruit 
met de auto de omgeving verkennen, uitstapjes 
maken en boodschappen doen. Maar de camper ís 
je auto. Het is niet praktisch om aan het eind van 
de dag op een overnachtingsplek aan te komen, je 
te installeren en dan te bedenken ‘laten we bood-
schappen gaan doen’. Nee, die boodschappen doe 
je natuurlijk onderweg en de spullen gaan direct 
uit het winkelwagentje de koelkast in. 

CAMPERGEDRAG  
VERSUS KAMPEERGEDRAG 
Een camperplek is letterlijk een 
plek voor je camper, primair 
bedoeld om te overnachten. Vaak 
wordt kampeergedrag dan ook niet 
gewaardeerd.  Het laten zakken 
van de luifel bijvoorbeeld, buiten 
zitten op je campingstoeltjes of het 
oppoken van de barbecue.

OVERNACHTEN
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OVERNACHTEN

CAMPERPLEK 
ZOEKEN VINDEN 

ampercontact is met ruim 35.000 camperlocaties in 58 landen 
één van de grootste platforms voor camperlocaties ter wereld.  

Zowel de app als website bieden een schat aan reisinformatie voor 
 camperaars. Verzameld voor én door een toegewijde community 
van camperaars. Ontdek hier alle ins & (vooral) outs over Campercontact 
en download de gratis versie van de app.  De volledige versie van de 
 Campercontact app is trouwens gratis voor NKC-leden, we zeggen het  
er maar even bij.

De voordelen: 
• Vind altijd een plek die bij jou(w wensen) past en sla  

favoriete  camperlocaties op
• Uitgebreide zoek- en filter mogelijkheden
• Baseer je keuze op reviews van andere camperaars
• Voeg in een handomdraai zelf reviews en foto’s toe
• Je kunt de app in de offline-modus blijven gebruiken.

Camperplaatsen zijn er in allerlei soorten en maten. Er zijn diverse camping- en camper-
gidsen op de markt, zowel online als in boekvorm. Er bestaat weliswaar geen gids waar álle 
campings en camperplaatsen in staan, maar een makkelijke manier om altijd en overal de 
dichtstbijzijnde overnachtingsplek te vinden is via Campercontact. 

C

https://www.nkc.nl/op-reis/campercontact/
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e bent te gast dus de over-
nachting is gratis. Dan is het 

natuurlijk wel zo leuk (en lekker) als 
je iets van deze locals koopt. Een 
flesje wijn bijvoorbeeld, een pot jam 
of misschien wat kaas. Lokaal en 
sociaal! 

CAMPEREN ALS EEN LOCAL 
In diverse landen bestaan 
organisaties die werken
met het gastconcept. De 
gastheren- en vrouwen
zijn bijvorobeeld land-/ 
tuinbouwers, veehouders, 
wijnboeren, horecauitbaters 
of  ambachtelijke produ-
centen. 

OVERNACHTEN
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NKC helpt je op weg
DE 8 ZEKERHEDEN VAN DE NKC

1
Kampeerauto
Het magazine Kampeer-
auto biedt inspiratie 
en informatie aan de 
 camperaar. NKC-leden 
krijgen het 9 keer per 
jaar gratis toegestuurd. 

3
Ledenvoordeel
Als NKC-lid profiteer 
je van leuke acties en 
mooie voordelen. Soms 
tijdelijk, vaak het hele 
jaar door. Kijk voor jouw 
voordelen op nkc.nl.

7 
NKC Verzekering
De NKC biedt zorgvuldig 
op de camperaar afge-
stemde verzekeringen 
voor de camper, de 
personenauto, reizen en 
rechtsbijstand.

4
NKC Camperreizen
Trek samen op met 
andere camperaars 
onder aanvoering van 
ervaren reisbegeleiders. 
NKC Camperreizen 
neemt je mee naar de 
mooiste plekken.

2
Kennis & Informatie
Vraagbaak voor alles 
wat met camperen heeft 
te maken. Kijk op nkc.
nl of bel gewoon met 
onze adviseurs voor een 
 eskundig advies. Gratis 
voor NKC-leden.

6
NKC Camperroutes
Voor wie liever indivu-
dueel op reis gaat, maar 
wel houdt van de zeker-
heid van een goed uitge-
stippelde camperroute.

5
Campercontact
NKC-leden maken  
gratis gebruik van de app 
Camper contact. Daarmee 
krijgen ze toegang tot 
ruim 35 duizend over-
nachtingslocaties voor 
camperaars in 58 landen. 

WORD 
OOK LID!
KIJK OP 
NKC.NL

8
Workshops 
De NKC houdt prakti-
sche en informatieve 
workshops en trainingen 
waarmee je meer uit het 
camperen haalt. Voor 
nieuwe leden is er een 
introductieweekend.
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https://www.nkc.nl/
https://www.nkc.nl/lidmaatschap/lid-worden/

