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ACSI Booking: eenvoudig en fair

De wereld verandert. En wij veranderen mee. Nu internet de consument een bijna ongelimiteerde toegang tot informatie 

heeft gegeven, is het veel makkelijker geworden om te vergelijken en te kiezen. Het is dus belangrijk om daar te zijn waar 

de beslissing wordt genomen. 

Wij zijn campingspecialist door de uitgebreide, onafhankelijke campinginformatie die wij jaarlijks verzamelen. Van grote 

tot kleine campings en van luxe tot eenvoudige kampeerterreinen. Dankzij onze succesvolle websites en apps staan wij in 

direct contact met meer dan 20 miljoen kampeerders die op basis van onze informatie een keuze kunnen maken. Het is 

natuurlijk niet zo dat iedereen een camping zoekt en vindt op het internet. De oplage van onze campinggidsen is hoger 

dan ooit en ook via beurzen en reisbureaus vinden kampeerders hun favoriete bestemming. 

Maar online zoeken en boeken, ook op smartphone en tablet, is een gewoonte geworden en blijft groeien onder alle 

doelgroepen. Kampeerders kunnen bij ons filteren op zo’n tweehonderd voorzieningen. Het is dan eigenlijk niet meer dan 

logisch dat we ze ook laten weten of er beschikbaarheid is. En wat de kosten zijn voor een verblijf. Daarmee helpen we de 

kampeerder op weg. Naar uw camping. 

Wij willen dat ons bereik en uw aanbod elkaar versterken. Met ACSI Booking brengen we camping en kampeerder beter 

en sneller bij elkaar.

Met vriendelijke groet,

Ramon van Reine

Directeur ACSI

Meer informatie:

ACSI.eu/booking
Geurdeland 9 – NL6673 DR – Andelst
Telefoon: +31 (0)488 452 055
(maandag-vrijdag)

sales@acsi.eu
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Herkomst klanten
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hansp
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Netherlands	36%	France	5%		
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Verdeling boekingen over de bestemmingen
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Herkomst boekingen campings Benelux
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hansp
Tekstvak
France	42%	Italy	21%	Netherlands	11%	Croatia	5%	Spain	5%	Germany	5%	Belgium	4%	Slovenia	4%	Luxembourg	1%	Denmark	1%	Austria	1%	Portugal	1%	(Opmerking: De overige landen liggen ruim onder de 1%)
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Notitie
Graag in de juiste volgorde zetten
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Voordelen 

De kracht van ACSI Booking

Bij ACSI Booking:

1. De aan ACSI verschuldigde commissie bedraagt 5% over de volledige reissom 

van de reserveringen (inclusief eventueel bijgeboekte extra’s) volgens het 

CampingCard-tarief. Dit geldt ook voor reserveringen die deels buiten het 

CampingCardtarief vallen. 

De aan ACSI verschuldigde commissie bedraagt 10% over de volledige 

reissom van overige reserveringen (inclusief eventueel bijgeboekte extra’s) 

volgens het tarief van de camping.

2. Het overnachtingstarief, de mogelijke data en de voorwaarden voor 

boekingen met CampingCard ACSI staan vast.

3. ACSI Booking kent geen vaste kosten.

betaalt u een lage commissie 1

krijgt u meteen na de 

reservering alle gegevens om 

rechtstreeks met uw klanten te 

communiceren

bepaalt u zelf het aanbod, de 

overnachtingstarieven en de 

voorwaarden 2

factureren wij pas na vertrek 

van uw klanten

is er altijd sprake van een 

gegarandeerde boeking die 

direct wordt vastgelegd

geldt: ‘no cure no pay’ 3

bepaalt u zelf de hoogte van 

de aanbetaling van uw klant, 

dat mag ook € 0 zijn

koppeling met veel 

verschillende PMS’en mogelijk

hansp
Ingevoegde tekst
3. Geldt niet voor CampingCard ACSI-boekingen. Die zijn op aanvraag.

hansp
Doorhalen
4

hansp
Notitie
één spelling voor CampingCard(-)tarief
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En er zijn nog meer voordelen. Uw camping wordt ‘sneller’ getoond in de zoekresultaten op onze websites en in de apps en 

we tonen meer foto’s bij uw camping. 

ACSI Booking profiteert meer en meer van het enorme online bereik waar wij al jarenlang aan werken. Dat is de kracht van dit 

reserveringsysteem, de motor achter het succes. Wij bereiken nu al meer dan 20 miljoen kampeerders per jaar:

• die op zoek zijn naar campings in hoog- én laagseizoen

• die uit heel Europa en daarbuiten komen

• die ons associëren met kwaliteit en betrouwbaarheid

ACSI Booking is geïntegreerd op onze belangrijkste websites en in onze populairste apps. Op die manier komt elke doelgroep 

in aanraking met het gemak van direct boeken bij uw camping.  

Eurocampings.eu 14 talen 10 miljoen bezoeken per jaar

CampingCard.com 7 talen 5.2 miljoen bezoeken per jaar

ACSI Campings Europa-app 13 talen 2.5 miljoen sessies per jaar

CampingCard ACSI-app 13 talen 3.8 miljoen sessies per jaar

hansp
Ingevoegde tekst
 (55% met aankomst én vertrek in juli en augustus)
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We hebben deelname aan ACSI Booking zo makkelijk mogelijk gemaakt. We gaan door met het koppelen van PMS’en en 

channelmanagers aan ons systeem. U hoeft dan alleen nog wat basisgegevens toe te voegen, te bepalen welke typen 

huuraccommodaties en kampeerplaatsen u wilt aanbieden en tegen welke voorwaarden. En mocht u daar hulp bij nodig 

hebben, dan zitten onze medewerkers voor u klaar.

Geactiveerde koppelingen:

• 3D Ouest

• 5stelle

• AlpineBites

• Alyante Hospitality

• AmonRa

• Applicamp

• ASA Hotel

• Blue Campeggi

• Booking Experts (NL)

• BookingExpert (IT) 

• Camping2000

• Camping.care

• Campmis

• Cloud-hotel

• CloudVillage

• Code One

• CreativeHotel

• DCS Hotel Soft

• Diventa

• Easycamp

• Ericsoft Suite 3°  

and Suite 4° 

• eSeason

• Estar Village Camping

• EveryOffice

• Fidelio Suite8 

• FlyHotel 

• HippoCamp

• HOAsys 

• Horizon 

• Hospes 

• Hotel 2000 Evolution 

• Hotel Runner 

• HOTELCUBE 

• HOTELCUBE Smart

• Hotelier

• Hotelpedia 

• HotelXP 

• Hotnew 

• HREC

• Impresa Hotel 

• ISTES HotelSQL 

• iSustav

• Laser Line HIS

• Leonardo

• LHotel Hospitality 

• misH

• Naxi Gestion

• Newyse

• Nextpax 

• Nuconga 

• Opera 

• Passepartout Welcome

• Phoenix Hotelsoftware 

• Phobs

• Plein Air 2000

• PMS Light  

• ProSoft

• Protel 

• Qenner

• RCS Enterprise

• Resalys

• Residmis

• Rivage

• ROS

• Scrigno 

• SGS Camping

• SimpatiaNG - Otelia 

• SmartCamp

• SysHotel 

• Tibos 

• Tommy 

• Touring Home 

• Unicamp

• Virgil

• Web Booking

• Web Hotel 

• Welcome

• WinHotel

• WinREZ

• Xenus



Wij geloven in de kracht van bundeling. Wij geloven in ACSI Booking en inmiddels zijn er ruim 1200 campings 

die dat ook doen. Doe ook mee. Laten we samen het enorme potentieel benutten en het makkelijker maken 

om de kampeerder naar uw camping te krijgen. No cure, no pay. Niets te verliezen en alles te winnen!

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen graag.

Meer weten 

Doe ook mee

Geurdeland 9 

NL6673 DR Andelst

The Netherlands

+31 (0)488 452 055

sales@acsi.eu

ACSI.eu/booking




