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DELUXE CAMPERVAN

MAXI MOTORHOME

MIDI MOTORHOME

SUPER CAMPERVAN

HUURSTATIONS:
CALGARY (0% PST+ 5% GST
EDMONTON                  (0% PST+ 5% GST)

(enkel types SVC, MHB en MHA)
HALIFAX (0% PST+ 15% HST)
MONTREAL (9,98% PST+ 5% GST)
TORONTO (8% PST+ 5% GST)
VANCOUVER (7% PST+ 5% GST)
WHITEHORSE (0% PST+ 5% GST)

OPNAME EN AFGIFTE VAN HET VOERTUIG: 
Van Maandag tot en met zaterdag:
• Opname tussen 13u. en 16u. 
• Afgifte tussen 08u. en 10u.
• Opname of afgifte op zondag: mogelijk vanaf 

01/05-30/09 MITS SUPPLEMENT - met 
  uitzondering van opnames in Edmonton.
• Alle verhuurstations zijn gesloten op officiële 
  feestdagen.

TRANSFERS:
Transfers van de luchthaven en/of luchthaven 
hotels naar het kantoor van Canadream worden 
in 2020 niet meer gratis voorzien. Bepaalde 
transfers zullen per taxi uitgevoerd worden, 
andere per eigen Canadream shuttle-van. 
Prijzen vanaf 10cad-55cad per traject. Detaillijst 
beschikbaar via uw reisagent.

LEEFTIJD EN RIJBEWIJS:
De minimum leeftijd is 21 jaar, zonder 
uitzondering. Een geldig nationaal rijbewijs  en 
kredietkaart voor de waarborg zijn verplicht. 
Een internationaal rijbewijs is niet nodig.

ONE WAY VERHURINGEN 
(minimum huur: 14 x24u.) - steeds ter plaatse 
te betalen:
One-way’s worden toegestaan mits betaling 
van de aangeduide toeslag. Bij de vermelde 
drop-off toeslag dient steeds de lokale taks 
bijgeteld te worden. One-ways kost bedraagt 
800cad.+taks met uitzondering van 
verhuringen van Calgary naar Vancouver: 
1100 cad. + taks - geen one-way's mogelijk 
van/naar Edmonton.

PRIJS PER DAG (PER 24 U.) 
INBEGREPEN:
• C.D.W. Collision Damage Waiver, waarbij een 

bedrag van 5 miljoen CAD. voorzien wordt als 
schadedekking bij ongeval (franchise 1000cad. 
en bepaalde zaken/situaties worden 
uitgesloten, lijst ter beschikking via uw 
reisagent). 

• Minimum 1/4 bezinetank.
• Provincietaksen volgens het station van 

opname en de G.S.T.
• Basisuitrusting van de motorhome, de eerste 

tank propaan, chemische producten voor het 
toilet.

• 24/7 Road support 

TER PLAATSE TE BETALEN 
(+ LOKALE TAKSEN):
• Extra kilometers: 0,41CAD. per Km. 
 (ofwel PACKAGES VOORAF AANGEKOCHT)
• Personal Kit: 95 CAD. per persoon.
• Waarborg: 1000CAD. Verplicht via CREDIT 

CARD!
• Extra verzekeringen zoals Personal Accident 

Insurance, bagageverzekering, Peace of Mind 
verzekering aangeboden door Canadream, 
extra voorruit verzekering, enz.

• Drop-off toeslagen, eventueel extra uitrusting 
zoals  kinderzitje, kampeerstoel, toaster, enz.

• Benzine.
• Kosten per extra chauffeur: 5 CAD. per dag.
• Indien met de motorhome in de USA gereden 

wordt: extra 10 CAD. per dag.
• Northern Surcharge: 625 CAD. - dient bij de 

reservatie aangevraagd te worden. Laat u toe  
op de Alaska Highway, Cassiar Highway en op 
Highway 35 ten noorden van Peace River. Voor 
opnames te Whitehorse, is deze extra kost 
reeds in de basis huurprijs voorzien.

• Alle niet vermelde diensten.
• Kosten voor transfers van/naar het station. 

Lijst met alle details beschikbaar via uw 
  reisagent.

FLEX PLAN - Minimum huur 7 dagen - Geldig 01/04 - 31/10.
Het prijzensysteem van Canadream Motorhomes werkt volgens vraag en aanbod. 

De prijzen wisselen van week tot week (telkens nieuwe prijs op maandag).
De dag van opname en opnameplaats van de motorhome bepalen de prijs.

VROEG RESERVEREN = VOORDELIGER PRIJS.
U kan op ieder moment zelf de prijs bepalen via:

http://www.wnw.be/motorhome
U bekomt meteen de juiste prijs in Euro en alle promotie acties worden aangeduid. 

Opgepast: dit zijn momentopnames voor een onmiddellijke reservatie. Een nieuwe aanvraag, 
een paar uur later, kan reeds een ander resultaat geven.

SPECIAL OFFERS EARLY BOOKING:
Voor opnames tussen 06/04-21/06 en 
tussen 24/08-31/10/20

Reserveer tussen 01/11-31/01/20 en kies
1 van de vier onderstaande specials:

* 25% KORTING OP ONE WAY FEE 
(enkel geldig bij minimum huur van 14x24u. en 
enkel geldig tussen de stations van Vancouver/
Calgary/ Whitehorse/ Toronto/ Montreal en 
Halifax. 

* 25% UNLIMITED KILOMETER SPECIAL
25% korting op de "unlimited" kilometerpackage.
 
* 2 PACKAGES VAN 800 KM GRATIS
Reserveer 2 packages van 800 kilometers en 
ontvang GRATIS TWEE EXTRA PACKAGES van 800 
kilometers. (Max. 2 gratis packages voor de totale 
huur).

*GRATIS CONVENIENCE KITS,
ADDITIONAL DRIVER CHARGE en US 
TRAVEL SPECIAL
Voorziet maximum 6 gratis convenience kits, 
maximum 2 extra bestuurders en de US   
SURCHARGE.

Reserveer tussen 01/02-29/02/20 en kies 
1 van de drie onderstaande specials:

* 25% UNLIMITED KILOMETER SPECIAL
25% korting op de “unlimited” kilometerpackage.
 
* 2 PACKAGES VAN 800 KM GRATIS
Reserveer 2 packages van 800 kilometers en 
ontvang GRATIS TWEE EXTRA PACKAGES van 800 
kilometers. (Max. 2 gratis packages voor de totale 
huur).

*GRATIS CONVENIENCE KITS,
ADDITIONAL DRIVER CHARGE en US 
TRAVEL SPECIAL
Voorziet maximum 6 gratis convenience kits, 
maximum 2 extra bestuurders en de US   
SURCHARGE.
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