
1 

Informatie over ANWB Gastvrij 
Hét netwerk van de leukste adresjes voor onderweg 
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Hartelijk dank voor uw belangstelling voor ANWB 
Gastvrij! 

 

 
Graag vertellen we u in deze informatie iets meer over het ANWB Gastvrij-netwerk 

 

• Wat houdt ANWB Gastvrij in? 

• Wat krijgt u bij ANWB Gastvrij? 

• Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan het netwerk? 

• Welke abonnementsvormen zijn er? 

• (en wat is het verschil tussen ANWB en ANWB Gastvrij Plus?) 

• Wat zijn de kosten voor u als LTO-lid?  

• Hoe kunt u uw bedrijf aanmelden? 
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Wat houdt ANWB Gastvrij in? 

ANWB Gastvrij is een netwerk van meer dan 1800 locaties die graag 
fietsers en wandelaars over de vloer hebben. Het zijn heel diverse adresjes 
variërend van musea, theetuinen, molens, kastelen en restaurants tot 
hotels, campings, ijssalons, bezoekerscentra en boerderijen. 
Al deze punten willen graag bezoekers over de vloer en doen er alles aan 
om het die naar de zin te maken.  

Platformfunctie 
ANWB Gastvrij is een platform waar actieve recreanten en ondernemers 
samenkomen. Gastvrijpunten laten zien wie ze zijn en waarom  ze een 
bezoekje waard zijn, recreanten zoeken leuke adresjes langs hun route om 
even te pauzeren en iets te eten, drinken of bekijken.  
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Wat krijg ik bij ANWB Gastvrij? 

Een Pop-upscherm op de ANWB 
knooppuntenplanner  (450.000 bezoekers  p/j) 

 
 
 
 

 
 
 
Voor een eerste indruk van uw bedrijf. 
 

Een Icoon op de ANWB 
Knooppuntenplanner 

 
 
 
 

 
 
 
Zo kunnen fietsers uw bedrijf in hun route 
opnemen. 

Een eigen detailpagina 
 
 
 
 
 
 
 
Met uitgebreide informatie over uw bedrijf. 
 

Een Vignet voor de (winkel)ruit 

 
 
 

 
 
 
 
    
Zodat recreanten u onderweg herkennen. 
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Gratis deelname aan  Gastvrij Acties 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vermelding bij de ANWB wandel- en 
fietsroutes (320.000 bezoekers p/j) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vermelding op de ANWB Fietskaarten en 
in routegidsjes (bij herdruk) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Opname in de ANWB Fietsen-app  
(ca. 250.000 downloads) 

 

 
 

 
 
 
 
Fietsers worden onderweg op uw bedrijf 
gewezen 
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Inlogcodes voor de  
Gastvrij Community 

 
 
 

 
 
 
 
Om zelf uw gegevens te beheren  (zoals 
faciliteiten, foto en openingstijden…). 
 
 

Landelijke media-aandacht 
 

              Via artikelen in de 
Kampioen 

                                (indien mogelijk, bereik: 4,8 miljoen) 

 
 
     Via social media en pers 
                            berichten naar de landelijke 
                            en regionale pers 
 
Via de Fiets- en wandelnieuwsbrieven  
(oplage 90.000 iedere 2 weken) 

En natuurlijk heel veel wandelaars en fietsers over de vloer! 
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Wat zijn de voorwaarden voor deelname? 

• Uw bedrijf is van mei t/m september 3 – 5 dagen per week open vanaf ongeveer 11.00 uur  
• Uw bedrijf ligt aan of in de buurt van een fiets- of wandelroute of knooppunt 
• Recreanten mogen gratis naar de wc en hun waterflesje vullen 
• U biedt een schuilplek bij regen 
• U heeft een EHBO set beschikbaar 
• U heeft een kaart van de omgeving ter inzage 
• U heeft een bandenplakset en fietspomp beschikbaar 
• E-bikes mogen gratis hun accu bij u opladen (stopcontact is voldoende) 
• U sluit een contract af voor 2 jaar (daarna jaarlijks opzegbaar) 

 
NB Kunt u aan een van bovenstaande punten niet voldoen, maar kunt u daarover wel altijd 
duidelijk communiceren op de (Gastvrij) website, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Overleg 
even met ons over de mogelijkheden: (gastvrij@anwb.nl, tel. 088-2698377). 

 

mailto:gastvrij@anwb.nl
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Welke abonnementsvormen zijn er? 

Eten, drinken en recreatie 
Wil u uw boerderij op de kaart zetten als locatie waar recreanten wat kunnen eten, drinken of 
bezoeken dan kunt u kiezen voor:  
 
1. ANWB Gastvrij   
2. ANWB Gastvrij Plus   

 
Slapen 
Wilt u uw boerderij op de kaart zetten als hotel, boerencamping of B&B dan kunt u kiezen voor:  
 
3. ANWB Gastvrij Accommodatie  
4. ANWB Gastvrij Accommodatie Plus  
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Wat is het verschil tussen Gastvrij en Gastvrij Plus? 
 

ANWB Gastvrij (en Gastvrij Accommodatie) is het basis abonnement. Herkenbaar aan het blauwe vignet. 

 

ANWB Gastvrij Plus (en Gastvrij Accommodatie Plus) is een uitgebreider abonnement. Herkenbaar aan het 
gele vignet. Voor Pluspunten gelden extra voordelen en voorwaarden. 

 

Extra voordelen Pluspunten: 

- Voorrang bij het tonen van Gastvrijpunten bij routes (online en in de ANWB Fietsen-app). 

- Dubbel zoveel ruimte op de (Gastvrij)website voor informatie over uw bedrijf. 

- Gratis deelname aan speciale acties georganiseerd voor Pluspunten. 

Extra voorwaarden ANWB Gastvrij Plus: 

- Gastvrij Pluspunten dienen minimaal 15% korting te verlenen aan ANWB Fietspas-houders op enkele 
items van de kaart (bijvoorbeeld op de koffie met appeltaart, de lunch of de dagschotel). 

Extra voorwaarden ANWB Gastvrij Accommodatie Plus: 

- ANWB Gastvrij Accommodatie Pluspunten dienen minimaal 15% korting te verlenen aan ANWB 
Fietspas-houders op enkele items van de kaart (bijvoorbeeld op de koffie met appeltaart, de lunch of de 
dagschotel). 

- ANWB Gastvrij Accommodatie Pluspunten dienen 10% korting te geven aan ANWB Fietspas-houders 
op de overnachtingsprijs gedurende het gehele jaar en bij rechtstreeks boeking. 

- ANWB Gastvrij Accommodatie Pluspunten dienen eenmaal per jaar een kortlopende actie  te doen voor 
ANWB Fietspas-houders met 20% korting (deze staat minimaal 6 weken op de website, en gasten 
moeten er minimaal 6 maanden lang gebruik van kunnen maken). 

 

 De kortingen bij ANWB Gastvrij Pluspunten zijn alleen bedoeld voor ANWB Fietspashouders. 
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…en is dat duur? 
 
De communicatiemiddelen van de 
ANWB hebben een miljoenenbereik. 
U betaalt één keer per jaar 
deelnamekosten maar wordt het 
hele jaar door onder de aandacht 
gebracht van de doelgroep via 
digitale en gedrukte 
communicatiemiddelen en acties (zie 
pagina 4 t/m 6 ). 
 
Ter vergelijking: neemt u een 
regionaal mediapakket af waarbij u 
één keer op 1/8 pagina adverteert in 
een regionaal dagblad, één keer op 
1/8 pagina in een lokaal weekblad 
en één keer op een regionale 
nieuwssite dan betaalt u al snel 
€1295,- en bereikt u daarmee 
eenmalig 250.000 willekeurige 
personen.  
 
 

Wat kost ANWB Gastvrij? 

Tarieven        

Type Abonnement Normaal tarief Tarief LTO-leden Korting 

ANWB Gastvrij € 110 € 105 5% 

ANWB Gastvrij Plus € 135 € 122 10% 

ANWB Gastvrij 
Accommodatie € 250 € 238 5% 

ANWB Gastvrij 
Accommodatie Plus € 275 € 248 10% 

* Bedragen zijn per jaar en exclusief BTW. Het lidmaatschap beslaat minimaal 2 jaar en is 
daarna jaarlijks opzegbaar. 
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Uw bedrijf aanmelden? Welkom! 

 
U kunt zich direct aanmelden via het 
aanmeldingsformulier: 

 
www.anwb.nl/aanmeldengastvrij 

 
 

 
(Wilt u liever eerst contact met een medewerker van ANWB Gastvrij, neem dan contact 
op met gastvrij@anwb.nl of tel. 088-2698377). 

 

http://www.anwb.nl/aanmeldengastvrij

