Cars for Leisure Travel
TRANSPORT RENTALS

Voor de voordeligste up to date prijzen zie
http://www.WNW.be/carrental

All Cars:
- Automatic Transmission
- Power Steering
- Airbags
- Am/FM Stereo Radio with CD player
Regular

Keuze van huurformule:

Basishuur omvat steeds:
- onbeperkt aantal kilometers
- CDW (Collision Damage Waiver) = afkoop eigen risico bij schade,
met uitzondering van de eerste 800 CAD+tax die steeds voor rekening van de huurder blijven onder alle omstandigheden.
- LP (Liability Insurance supplement) = verhoging van dekking burgerlijke aansprakelijkheid tot 1.000.000 CAD
- Lokale belastingen en luchthaventaksen indien van toepassing.
Fully Inclusive
Basishuur met 1 chauffeur + 25 jaar
zonder brandstof

Adults

Junior

Child

Small

ECAR - Economy - Kia Rio or similar (no cruise control)

Alamo Gold (min. 4x24u.)
Basishuur met:
- 4 chauffeurs + 25jaar
- eerste tank brandstof
CCAR - Compact - Nissan Versa Note or similar (no cruise control)

Fully Inclusive + GPS
Basishuur met 1 chauffeur + 25jaar
met draagbare GPS
zonder brandstof

Alamo Gold + GPS (min. 4x24u.)
Basishuur met:
- 4 chauffeurs + 25jaar
- met draagbare GPS
- eerste tank brandstof

Na reservatie kan U via het web
reeds de formaliteiten invullen zodat
wachttijden beperkt worden bij de
opname van de huurwagen.

Alamo Gold Underage
Basishuur met:
- 4 chauffeurs tussen 21 - 24jaar
- eerste tank brandstof
(niet combineerbaar met gps, kan
wel ter plaatse bijbesteld worden)

PRAKTISCHE INFORMATIE:
• Een geldig nationaal rijbewijs is verplicht. Een internationaal
rijbewijs is niet nodig, en kan enkel dienen als vertaling.
Iedere bestuurder moet over een geldig nationaal rijbewijs, internationaal paspoort en kredietkaart beschikken. Recentelijk wordt er
ook gevraagd om een vliegtuigticket H/T. voor te leggen.
• Bestuurder moet minimum 21 jaar zijn. Bestuurders van 21 tot en
met 24 jaar opteren het beste voor de formule “GOLD UNDERAGE”
die tot 4 (underage) bestuurders per wagen toelaat. Anders betaalt
u ter plaatse een supplement van 25 CAD+taks per dag en per
underage bestuurder.
• Medebestuurder(s): in de Alamo Gold formule zijn tot 4 bestuurders inbegrepen op voorwaarde dat iedere bestuurder op het huurcontract vermeld wordt en over een geldig nationaal rijbewijs en
eigen credit card beschikt.
• Waarborg: meestal 500 CAD, met uw kredietkaart te garanderen.
• C.D.W. Collision Damage Waiver: Dit is de afkoop van het eigen
risico, ook wel franchise genoemd, zoals bij omniumverzekeringen.
Er is steeds een FRANCHISE, in iedere omstandigheid (in fout of niet
in fout) van 800 CAD+tax. Deze franchise kan afgekocht worden
mits een premie van 5% berekend op deze 800 CAD+tax via de
verzekering Allianz.
• LP - Liability protection
De huurder is verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden, voor het minimum wat per provincie voor een schadegeval vereist is. Met LP is de maximum verhoging van deze burgerlijke aansprakelijkheid tot 1 miljoen CAD dollar voorzien.
EXTRA VERZEKERINGEN (FACULTATIEF):
• PAI - Personal Accident Insurance:
• CPP - Carefree Personal Proctection:
dekt de kosten van de chauffeur die voortvloeien uit een ongeval
gedurende de huurperiode (Medische verzorging en bijstand, vervoer naar het ziekenhuis, enz.). Dit geldt ook voor medepassagiers
maar met een lagere uitkering en alleen als zij zich in de wagen
bevinden of de auto in- of uitstappen.
• PEC - Personal Effects Coverage:
dekt de schade aan of verlies van de gewone persoonlijke bezittingen tijdens de reis, gedurende de huurperiode van de wagen. De
dekking geldt ook voor alle leden van hetzelfde gezin. (Familieverband & identiteitsbewijs met identieke adresvermelding vereist).
PAI + PEC verzekering samen: 5 CAD per dag - (onder voorbehoud) en enkel verkrijgbaar in Ontario, Québec, Halifax
en Prince Edward Island.
CPP - Carefree Personal Proctection: 7.99 CAD per dag enkel verkrijgbaar in Manitoba, Saskatchewan, Alberta en
British Columbia.
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DROP OFF KOSTEN - ONE WAY HUUR - UITZONDERINGEN:
Aan de basis dient een huurwagen steeds teruggebracht te worden
naar de plaats van opname. Gebeurt de huur op basis van een “one
way”= enkele reis, dan is een minimum van 2 dagen huur noodzakelijk en one-ways worden niet toegestaan voor de wagen categorie
‘Economy’.
DROP-OFF TOESLAGEN
Zijn steeds ter plaatse te betalen en variëren tussen de 50 CAD en
1000 CAD.
De lijst van deze drop-off toeslagen is verkrijgbaar via uw reisagent.
Voorbeeld:
MONTREAL
naar
TORONTO en v.v. GRATIS
VANCOUVER
naar
CALGARY 		
GRATIS
CALGARY
naar
VANCOUVER
150 CAD.
MONTREAL
naar
QUEBEC en v.v.
199 CAD.
QUEBEC		
naar
TORONTO en v.v. 300 CAD.
MONTREAL
naar
HALIFAX en v.v.
500 CAD.
SPECIALE ONE WAY VERHURINGEN CANADA - U.S.A.
Alamo biedt ook speciale one-ways aan tussen stations in Canada en
Amerika. De drop-off kosten voor deze verhuringen varieëren van
199 cad.+ taks tot 399 cad. + taks. Hierbij enkele voorbeelden:
MONTREAL/TORONTO naar BUFFALO		
199 CAD.
MONTREAL
naar
WASHINGTON
199 CAD.
MONTREAL
naar
BOSTON		
399 CAD.
TORONTO
naar
WASHINGTON
299 CAD.
TORONTO
naar
CHICAGO		
299 CAD.
VANCOUVER
naar
SEATTLE		
199 CAD.
CALGARY
naar
SEATTLE		
199 CAD.		
NIET INBEGREPEN:
• Facultatieve verzekeringen zoals PAI/PEC, RSP (Roadside Service
Plus), CPP + taksen.
• De benzine.
• Eventuele drop-off kosten, tenzij reeds in de gekozen formule voorzien: extra kost voor bijkomende bestuurder, kosten voor jonge
bestuurders -25 jaar oud, eventuele ‘Departure Tax’ bij vertrek vanuit
bepaalde luchthavens, kinderzitje (6,99 CAD per dag - Max. 70 CAD
voor 30 dagen), GPS systeem, kosten voor eventuele toll-wegen en
bruggen, enz...
• ROADSIDE SERVICE PLUS: (4.99 cad+taks onder voorbehoud)
dekt sommige kosten van onzorgvuldige huurders, vb:
- verlies sleutels of wagen sluiten met sleutel binnenin
- zonder brandstof vallen
- vervanging ruiten
- jump start: starten wagen wegens laten branden lichten of
andere oorzaak.
- sleepkosten,
- vervanging banden, enz.

ICAR - Intermediate - Hyundai Elantra (no cruise control)

FCAR - Full Size - Chevrolet Malibu or similar (with cruise control)

LCAR - Luxury - Cadillac XTS or similar (with cruise control)

MVAR-Minivan 7p.-Dodge Grand Caravan or similar(with cruise control)

IFAR - Intermediate SUV - Ford Escape or similar (with cruise control)

SFAR-Standard SUV-Jeep Grand Cherokee or similar(with cruise control)
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