
92% van de kampeerders neemt de hond mee naar de camping 
 

 

Persbericht 

 

  

  
 

Kamperen zonder hond? Echt niet! 
 

ANDELST - Ruim 92% van de kampeerders met een hond neemt deze 

altijd mee naar de camping. Is de hond niet welkom? Dan is slechts 2% 

van deze kampeerders bereid de hond thuis te laten in ruil voor hun 

campingvakantie. Dat blijkt uit een enquête die campingspecialist ACSI 

hield onder ruim vierhonderd kampeerders. 

 

De allerbelangrijkste reden (volgens bijna 86%) om de hond mee te nemen, is 

de rol van de hond als onderdeel van de familie. Een andere reden is dat het 

baasje de hond niet ergens anders wil laten logeren (10%). Campings in 

Europa spelen daar op in door bijzondere faciliteiten zoals een hondenbar, een 

hondenwellness of zelfs speciale trainingscursussen aan te bieden. Die 

faciliteiten zijn voor de kamperende hondenbezitter doorslaggevend in de 

keuze voor een camping. 

 

Ultieme hondencamping 

De keuze voor de ultieme hondencamping hangt vaak af van de faciliteiten die 

de camping biedt voor de hond. Faciliteiten die belangrijk worden gevonden 

zijn onder andere wandelgebieden in de buurt van de camping (81%), 

hondenuitlaatveld (ruim 53%), zwemmogelijkheden met je hond (34%), 

hondenstrand (30%) of een hondendouche (21%). Voor 26% is de gratis 

overnachtingsmogelijkheid voor een hond doorslaggevend in de keuze voor 

een camping. Op Eurocampings.nl kunnen kamperende hondenbezitters 

gemakkelijk zoeken op voorzieningen zoals honden hoogseizoen en 

hondentoiletten. Op maar liefst 94% van de campings in Europa, die door ACSI 

zijn geïnspecteerd, zijn honden ’s zomers toegestaan. Op campings waar 

kampeerders ook kunnen overnachten met de CampingCard ACSI-

kortingskaart hoeven hondenbezitters op vertoon van deze kaart niet voor hun 

hond te betalen (als hun hond toegestaan is). Eén hond is namelijk bij de 
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overnachtingsprijs inbegrepen. 

 

Feiten en cijfers 

 Ruim 45% van de kamperende hondenbezitters verblijft maximaal een 

week op dezelfde camping 

 Kamperende hondenbezitters betalen gemiddeld € 2,93 per nacht voor 

hun hond 

 Kamperende hondenbezitters nemen gemiddeld ruim 8 kilogram 

droogvoer en ruim 1 kilogram nat hondenvoer per hond mee 

  
 

  
 

 

****Noot voor de redactie**** 

Wilt u meer informatie over de resultaten van de enquête of heeft u vragen naar aanleiding van dit 

bericht? Neem dan contact op met Katinka Schippers via pr@acsi.eu of +31 (0)488-471434. Zij 

vertelt u er graag meer over. 

 

Over ACSI 

Campingspecialist ACSI (Auto Camper Service International) is sinds 1965 actief in Europa op het 

gebied van het verschaffen van campinginformatie. Het Nederlandse bedrijf geeft in 14 talen 

campinggidsen, magazines, websites en apps uit die kampeerders van informatie én inspiratie 

voorzien. Hiervoor gaan jaarlijks meer dan 330 inspectieteams op pad om 10.000 campings in heel 

Europa te inspecteren. Kijk voor meer informatie op Eurocampings.eu. 

  

Special Kamperen met je hond 

Om in te spelen op de populariteit van kamperen met de vrolijke viervoeter heeft de redactie van 

kampeertijdschrift ACSI FreeLife magazine de handen ineengeslagen met het tijdschrift Onze Hond. 

Gezamenlijk hebben ze een special gemaakt die alle tips en tricks bevat voor een ideale 

kampeervakantie met hond. Denk aan een overzicht van ultieme hondencampings, maar ook 

trainingstips voor gedrag op de camping, het dragen van een muilkorf en gezondheidsadviezen 

komen aan bod. Heeft u interesse in een samenwerking met betrekking tot dit onderwerp, neem dan 

gerust contact op via redactie@acsifreelife.nl. 

   

 
 

mailto:pr@acsi.eu?subject=Onderzoek%20'Kamperen%20met%20hond'
https://u7061146.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LCWXw20iScCJfY-2FVzHozN9WGhzwFRL3chY9i4g3R99E-3D_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD7BUVdrVo-2FFGNJztoMxWZsTG-2FLOyyqZUCfDI917FvQd-2BoqI85PXVANWG2nVqr6yFbHny-2BS9njriNb2ALV1oH9L94Kux54vmgFalIx4YSVGfMZeG9eCYsheO-2BfMUnOp0Jf6ZEq7fgx5QHVTFdrW4PxyFJ1vIY7ulqvNTcA8gN2ozdgZBBaOvyE9T1czJFA3hef3El1lqBOkPUsFV7NZfn5vFi-2FH1wcpOZVTbyqLih3mZWCGCEOmk5lDZoOb0YJnDjXGKgmmbbqSvjNlLnuZX0SbSe5r2SLIKXgYgHvcAHNnvPPlTNB8dyaLjjIOdu7-2FfDn2tV9aCDeIJ7xWA3AwJD7ek-3D
mailto:redactie@acsifreelife.nl?subject=Onderzoek%20'Kamperen%20met%20hond'

