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

Intermediate

TRANSPORT RENTALS

Sporty Full size

Premium Car
PRAKTISCHE INFORMATIE:
• Rijbewijs: Een geldig nationaal rijbewijs is verplicht. Daarbij wordt er
ook gevraagd om een vliegtuigticket H/T. voor te leggen en een geldige kredietkaart.
• Bestuurder moet minimum 25 jaar oud zijn. Voor iedere bestuurder
tussen 21 jaar en 25 jaar valt er ter plaatse een bjikomende dagpremie
te betalen varierend tussen 15 - 25 en 30 CAD., al naar gelang de
wagencategorie.
• Medebestuurder(s): voor eventuele extra medebestuurder: extra
van 13 CAD per dag, met een max. van 91 CAD per persoon/ter plaatse
te betalen.
• Waarborg: 500 CAD met een kredietkaart te garanderen.
CASH - waarborgen worden door Hertz NIET meer aanvaard.
• LDW Loss Damage Waiver: Dit is de afkoop van het eigen risico,
ook wel franchise genoemd, zoals bij omniumverzekeringen. Er blijft
steeds een franchise van 800 CAD. voor eigen rekening van de huurder, onder alle omstandigheden (afkoopbaar ter plaatse mits 12cad. +
taks, per dag).
EXTRA VERZEKERINGEN (facultatief):
• PAI- Personal Accident Insurance:
dekt de kosten van de chauffeur die voortvloeien uit een ongeval gedurende de huurperiode (Medische verzorging - Overlijden). Dit geldt ook
voor medepassagiers maar met een lagere uitkering bij een dodelijk
ongeval 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, in een hotel of ander gebouw terwijl u gebruik maakt
van de wagen. De dekking geldt ook voor alle leden van het gezin.
(Familieverband & Identiteitsbewijs met identieke adresvermelding
vereist).
PAI + PEC is niet beschikbaar in de provincie Alberta.
• LIS- Liability Insurance Supplement
(soms ook ELP= Extended Liability Protection).
De huurder is verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden, voor het minimum wat vereist is, veelal 1.000.000 CAD
per schadegeval. Deze is reeds in de prijs begrepen

DROP-OFF TOESLAGEN
Steeds ter plaatse te betalen en variëren tussen de 75 CAD en 2000 CAD.
De lijst van deze drop-off toeslagen is verkrijgbaar via uw reisagent.
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 enkel mogelijk voor
wagens van categorie C / F / G / I / L / R / Q4.
Wagens, categorie A / B / D / U / T en T6 laten geen one-way toe.
VOORBEELDEN:
VANCOUVER
CALGARY
CALGARY
EDMONTON
MONTREAL
MONTREAL
TORONTO
OTTAWA

Convertible
naar
naar
naar
naar
naar
naar
naar
naar

CALGARY			
VANCOUVER		
EDMONTON		
CALGARY en BANFF		
QUEBEC en vice-versa
TORONTO 		
MONTREAL		
MONTREAL		

Gratis
200 CAD.
75 CAD.
75 CAD.
125 CAD.
135 CAD.
165 CAD.
175 CAD.

SPECIALE ONE WAY VERHURINGEN CANADA - U.S.A.
VANCOUVER		
naar
SEATTLE:		
100 CAD.
MONTREAL/TORONTO
naar
BOSTON:
495 CAD.
MONTREAL		
naar
BURLINGTON:
395 CAD.
MONTREAL		
naar
BUFFALO:		
300 CAD.
TORONTO		
naar
BUFFALO:		
300 CAD.
VANCOUVER		
naar
SAN FRANCISCO: 1000 CAD.
(Slechts geldig voor wagentypes ICAR= Midsize en FCAR= Full Size en
steeds + taksen - ter plaatse te betalen).
NIET INBEGREPEN
• Facultatieve verzekeringen zoals PAI/PEC+ taksen.
• Parking fee voor bepaalde ‘downtown’ stations in Toronto en Montreal:
15.00 cad.
• PERS: Premium Emergency Roadside service: 7.99 cad. per dag.
• De benzine: Ieder voertuig wordt verhuurd met een volle benzinetank.
U dient de wagen terug vol te tanken voor het inleveren, zoniet zal een
forfaitair REFILL bedrag door HERTZ op de eindafrekening aangerekend worden, tenzij voor de ALL INCLUSIVE formule gekozen wordt.
• Eventuele drop-off kosten, extra kost voor bijkomende bestuurder,
kinderzitje (13 cad. per dag, max. 91 cad. per verhuring), enz...

Luxury

Minivan

4 Wheel drive

2020 Wings n
‘ Wheels - Website & promoties: www.wnw.be/canada

5

