MOTORHOME & CAR RENTALS
Promos & Monthly specials: zie http://www.WNW.be/motorhome
EXTRA MILEAGE PACKAGE

EARLY BIRD DEPARTURE (EBDS)

Voordelige forfaitprijs per package van:

100 Miles of 500 Miles
of
UNLIMITED MILEAGE Package

Huurstation: Anchorage (taks 11%)
Opname en afgifte van het voertuig:
Na een transatlantische vlucht dient minstens
1 hotelovernachting voorzien te worden.
- Opname tussen 13.00h. en 16.00h.
- Afgifte tussen 9.00h. en 11.00h.
De kantoren zijn gesloten op zondag en officiële
feestdagen.
Transfers:
Transfers van de luchthaven en/of aanbevolen
hotels naar het station van Cruise America worden
niet voorzien. Ter plaatse dient u (de dag voor
opname) telefonisch contact met het verhuurstation
op te nemen, teneinde af te spreken hoe laat u bij
hen de motorhome wenst op te nemen. Gelieve u
NIET onaangekondigd in het station aan te melden.

Vooraf met de basishuur te reserveren niet beschikbaar ter plaatse (zie 'extra miles').
Niet gebruikte "miles"
worden niet terugbetaald.

Deze formule omvat:
- Ophaling motorhome van 9u. tot 12u.
- Afgifte motorhome tot 15u. 's namiddags.
- Gratis transfer van de luchthaven naar het
verhuurstation en v.v., voorzien door Cruise.
Deze EBDS dient samen met de basishuur
gereserveerd te worden OF uiterlijk 1 maand voor
de opname van de motorhome.

FLEX PLAN
Het prijzensysteem van Cruise America werkt volgens vraag en aanbod.
De prijzen wisselen van week tot week.
De dag van opname en opnameplaats van de motorhome bepalen de prijs.
Iedere wijziging van reservatie impliceert een volledige herberekening van de huurprijs
volgens de tarieftabel op de dag van wijziging.
VROEG RESERVEREN = VOORDELIGER PRIJS.
Uw flexibiliteit met betrekking tot het bepalen van de huurdata en de huurplaats
laten u toe om van de meest interessante tarieven te genieten.
RAADPLEEG UW REISAGENT OM HET TOE TE PASSEN FLEXTARIEF TE KENNEN !

Zie: www.wnw.be/motorhome

Leeftijd en rijbewijs:
Minimum leeftijd: 21 jaar. Een geldig nationaal
rijbewijs is verplicht, een internationaal rijbewijs is
aanbevolen (mits info in het engels) maar is NIET
verplicht. Een credit card is vereist voor de opmaak
van het huurcontract en voor de waarborg.
Inbegrepen in de basisprijs:
- De lokale staatstaks op de basisprijs.
- AUTO LIABILITY = "Omnium" zowel voor de
wagen als de chauffeur (bij ongeval, brand, diefstal)
met een franchise van 1.500usd. Indien de schade
het resultaat is van aantoonbare nalatigheid of
indien bij schade geen politierapport werd
opgemaakt, of het verhuurstation werd niet
gecontacteerd, dan vervalt de Auto Liability en bent
u als huurder voor 100% verantwoordelijk voor alle
schade.
- S.L.I. - Supplemental Liability Insurance.
Voorziet dekking van de burgelijke aansprakelijkheid
(3de partij) tot 1.000.000usd. Een lijst met alle
bepalingen ontvangt u samen met het huurkontrakt
in het Cruise America station.
- Preparation fee (eerste tank propaan, produkten
voor het toilet).
- Standard equipment: o.a. adapter 110V, extra
9-volt batterij, afvoerslang, waterslang, vuilniszak,
kampeerhandboek, enz.
- Camping-info - ter plaatse beschikbaar.
Ter plaatse te betalen (+ lokale taks):
- Extra miles: 0,35usd. per mijl.
- Benzine.
- Personal Convenience Kit: 60usd. per persoon.
Lakens, dekens of slaapzak, hoofdkussen, badlinnen, keukenlinnen, enz.
- Vehicle/¨Provisioning Kit: 110usd. per voertuig.
O.a. kookpotten, pannen, schaar, bestek, borden,
glazen, poetsgerief, zaklamp, enz.
- Gebruik van generator: 8usd. per dag.
- Waarborg: 1000usd, mits betaling per credit card
- Lokale staatstaks op ter plaatse te betalen items.
- Extra uitrusting zoals stoeltjes, campingtafel, enz.
Niet op voorhand te reserveren en slechts beperkt
voorradig.

Alle selfdrives zijn voorzien met HERTZ (echter niet
in Whitehorse) gereserveerd op basis van de formule
FULLY INCLUSIVE + NEVERLOST
Deze formule omvat:
- Huur van de wagen met automatische versnelling,
radio en klimaatregeling.
- Onbeperkt aantal kilometers.
- 1 Hoofdbestuurder
- L.D.W. (Loss Damage Waiver), is de afkoop van de
franchise op de huurwagen.
- L.I.S., Burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan
derden, voorzien tot 1 miljoen dollar.
- Lokale staatstaksen, airport fees en surcharges.

NIET INBEGREPEN, ter plaatse te betalen:
- Benzine
- Eventuele extra chauffeurs
- Optionele verzekeringen zoals PAI/PEP.
- Eventuele one-way kosten, bv. tussen Anchorage en
Fairbanks.
- Kinderzitje of andere extra's.
- De lokale taksen op alle ter plaatse te betalen items.

De dag van opname bepaalt de toepassing van de hoogseizoentoeslag en dit voor de volledige huurperiode!
Huurprijs per 24u. in Euro
CODE CATEGORY
DOORS MODEL voorbeeld
5+ days
ECAR ECONOMY
2
Hyundai Accent
47
CDAR COMPACT
4
Ford Focus
53
IDAR
MIDSIZE
4
Toyota Corolla
53
FCAR
FULL SIZE
4
Ford Taurus
60
PCAR PREMIUM
4
Grand Marquis
69
IFAR
MIDSIZE SUV
4
Ford Escape
73
MVAR MINIVAN 7 PERS 7 seat Ford Freestar
80
SFAR
4 WHEEL DRIVE 5 seat Nissan Xterra
80
HIGH SEASON SUPPLEMENT
01/06 - 31/08/2020 (Cat. ECAR-FCAR)
51
01/06 - 31/08/2020 (Cat. PCAR-SFAR)
59
Op niet of gedeeltelijk gebruikte verhuringen is geen
terugbetaling mogelijk. Indien de wagen langer wordt gehuurd,
dan wordt het lokale (duurdere) tarief voor die extra periode - ter
plaatse - in rekening gebracht.
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