
Naam

Adres

Plaats

ADRESGEGEVENS CAMPERSTOP

Postcode

Land

FaxTelefoon

E-mail

Internet

Contactpersoon

E-mail Contactperson

CAMPERSTOP INFO

Tarief 2018 
camper incl. 2 pers

Periode 1

Periode 2

Periode 3

€

€

€

€

Aantal stroom Amperage

Water tanken inclusief/

inclusief/€Water lozen

inclusief/€Lozen chem.toilet

inclusief/€Stroomoplaadpunt

inclusief/€Stroomaansluiting

inclusief€Toiletten

inclusief€Douches

/

/

€Wasmachine

€Wasdroger

inclusief€Wifi /

inclusief

inclusief

SERVICEVOORZIENINGEN    PRIJS /PER (uur/liter etc)        INCLUSIEF

GPS     (Noord) GPS  ( Oost-West)

totOpen van

Ligging 
Bosrijk

Aan natuurwater

Wintersportgebied

Kuuroord

Bergachtig

Heuvelachtig

Toeristisch

Landelijk

In de stad

Kraaivenstraat 25-49A, 5048 AB Tilburg, Pays Bas - The Netherlands 
tel: 31-(0) 412 65 68 85, fax: 31-(0)877 84 42 95, info@facilemedia.nl 

Sla het formulier eerst op!

Uitgeverij internationale campergidsen 
Editor international motorhome guides 
Herausgeber von internationalen Wohnmobilführern 
Éditeur guides camping-cars internationaux 
Editore di guide internazionali per camper

    Plaatsing in Campergidsen 2019 
Ik ben ermee akkoord dat Facile Media van bovenstaande gegevens gebruikt voor publicatie edities Facile-en-Route Campergids Europa 2019 (nl),  
Camperstop Europe 2019 (eng), Guida Camper Europa 2019 (it), Reisemobil Stellplätze Europa 2019 (dui), Aires Camping-Car en Europe 2019 (fr). De informatie 
wordt ook gepubliceerd op de Nederlandstalige website Camperwereld.eu en op de Camperstop-App.  
Standaard publicatie is gratis, voor meer mogelijkheden neem contact op met Elise van den Dobbelsteen, 0412 65 68 85, evdd@facilemedia.nl. 
 
Een digitale foto van goede kwaliteit stuur ik samen met het ingevulde formulier toe. 
  
  
De nieuwe edities zijn vanaf begin 2019 verkrijgbaar. Houdt onze nieuwsbrief in de gaten.

PLAATS / LOCATIE

Creditcardbetaling service

Honden verboden

Naam Functie Document Signature

AFSTANDEN
Ter plaatse Afstand

supermarkt

meter

meter

restaurant

stad/dorp meter

natuurwater/strand

viswater meter

meter

openbaar verv. meter

Afstand

meterfietsroutes

Ter plaatse

alpine ski

langlaufen meter

meter

metersnelweg

minuten

Opmerking

Creditcardbetaling

meterwasserette

meterwandelroutes

Soort camperstop

Ondergrond

Aantal plaatsen


ADRESGEGEVENS CAMPERSTOP
CAMPERSTOP INFO
Tarief 2018
camper incl. 2 pers
SERVICEVOORZIENINGEN    PRIJS /PER (uur/liter etc)        INCLUSIEF
Ligging 
Kraaivenstraat 25-49A, 5048 AB Tilburg, Pays Bas - The Netherlands 
tel: 31-(0) 412 65 68 85, fax: 31-(0)877 84 42 95, info@facilemedia.nl 
Sla het formulier eerst op!
..\..\Fotobibliotheek\Diverse\Logo\Logo Facile Media.jpg
Uitgeverij internationale campergidsen
Editor international motorhome guides
Herausgeber von internationalen Wohnmobilführern
Éditeur guides camping-cars internationaux
Editore di guide internazionali per camper
                                    Plaatsing in Campergidsen 2019
Ik ben ermee akkoord dat Facile Media van bovenstaande gegevens gebruikt voor publicatie edities Facile-en-Route Campergids Europa 2019 (nl), 
Camperstop Europe 2019 (eng), Guida Camper Europa 2019 (it), Reisemobil Stellplätze Europa 2019 (dui), Aires Camping-Car en Europe 2019 (fr). De informatie wordt ook gepubliceerd op de Nederlandstalige website Camperwereld.eu en op de Camperstop-App. 
Standaard publicatie is gratis, voor meer mogelijkheden neem contact op met Elise van den Dobbelsteen, 0412 65 68 85, evdd@facilemedia.nl.
Een digitale foto van goede kwaliteit stuur ik samen met het ingevulde formulier toe.
 
 
De nieuwe edities zijn vanaf begin 2019 verkrijgbaar. Houdt onze nieuwsbrief in de gaten.
PLAATS / LOCATIE
AFSTANDEN
Ter plaatse
Afstand
meter
meter
meter
meter
meter
meter
Afstand
meter
Ter plaatse
meter
meter
meter
minuten
meter
meter
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