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Motorhome Rental
C25 Standard Motorhome
7.6 Meters Long

C30 Large Motorhome
9.1 Meters Long

C19 Compact Motorhome
6.15 Meters Long 

94 x 
183  cm

152 x 
213 cm137 x 

203 cm

97 x 
173  cm

152 x 
188 cm

145 x 
244  cm

97 x 
188  cm

145 x 
244  cm

152 x 
228  cm

97 x 
173  cm

T17 Truckcamper
6.15 Meters Long 

VROEGBOEKACTIE: SPECIAL PROMOTION
Voorwaarden: Opname van de motorhome tussen 01/04-31/10

1. Vroegboek korting op basishuurprijs (Flex Rate)

15 % bij reservatie voor 31 december
10 % bij reservatie voor 31 januari 
5 % bij reservatie voor 29 februari 

2. Volgens model, huurperiode (kies één van de mogelijkheden)  (Select one)

APRIL  
DEPARTURES

MAY-JUNE
DEPARTURES

JULY-AUGUST 
DEPARTURES

SEPTEMBER 
DEPARTURES

OCTOBER  
DEPARTURES

50% OFF ONE WAYS 50% OFF ONE WAYS - 50% OFF ONE WAYS 50% OFF ONE WAYS

or or or or or

C-30 only 
25% OFF 

UNLIMITED MILEAGE

C-30 only 
25% OFF 

UNLIMITED MILEAGE

C19 only 
25% OFF 

UNLIMITED MILEAGE

C-30 only 
25% OFF 

UNLIMITED MILEAGE

C-30 only 
25% OFF 

UNLIMITED MILEAGE

or or or or or

FREE VEHICLE KIT FREE VEHICLE KIT FREE VEHICLE KIT FREE VEHICLE KIT FREE VEHICLE KIT

25% korting uitsluitend van toepassing op het Unlimited Mileage package van 21 dagen
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Motorhome Rental
STATIONS 
(info taks onder voorbehoud van wijziging)

CALGARY (0% PST+ 5% GST)
HALIFAX (10% PST+ 5% HST)
MONTREAL (9,98% PST+ 5% GST)
TORONTO (8% PST+ 5% GST)
VANCOUVER (7% PST+ 5% GST)

LEEFTIJD EN RIJBEWIJS:
De minimum leeftijd is vastgesteld op 21 jaar. Een 
geldig nationaal rijbewijs is verplicht; een extra 
internationaal rijbewijs wordt ten zeerste aanbevolen 
(mits alle info in het engels vermeld wordt) maar is 
NIET verplicht. Een credit-card dient voorgelegd te 
worden bij het opstellen van het huurcontract.

OPNAME EN AFGIFTE VAN HET VOERTUIG:
Na een transatlantische vlucht dient minstens één 
hotelovernachting voorzien te worden. 
- Opname, uitsluitend na afspraak tussen 13u. en 
16u., tenzij Early Bird Formule na afspraak tussen 
09u. en 12u.
- Afgifte tussen 09u. en 11u. 
De kantoren zijn gesloten op zondag en officiële 
feestdagen.

INBEGREPEN: 
- De provincietaks en GST op de basisprijs.
- AUTO LIABILITY = OMNIUM verzekering zowel 
voor de wagen als de chauffeur (bij ongeval, brand 
of diefstal) met een franchise van 1.500 CAD. 
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 100% verantwoordelijk voor alle 
schade. Auto Liability voorziet ook een vergoeding bij 
reisonderbreking voor logies en vervoerkosten.
- S.L.I.- Supplemental Liability Insurance.
Voorziet een dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid (tegenover derden) tot 1 miljoen 
dollar. Een lijst met alle bepalingen en eventuele 
uitzonderingen ontvangt u samen met het huur-
contract in het Cruise Canada station. 
- Preparation fee (eerste tank propaan, producten 
voor het chemisch sanitair...).
- Standard equipment: o.a. adapter 110Volt, 
afvoerslang, waterslang, vuilniszak, extra 9-volt 
batterij, kampeerhandboek.

EARLY BIRD DEPARTURE (EBDS) omvat:
- Transfer (per taxi) van de luchthaven of het aanbevolen 

hotel naar het verhuurstation van Cruise Canada. 
   De motorhomes vertrekken tussen 9u. en 12u.  
-  Inleveren van de motorhome kan tot 15u.
- Transfer (per taxi) terug naar de luchthaven of naar het 

aanbevolen hotel, verzorgd door Cruise Canada.
Reservaties: uiterlijk één maand voor opname van het 
voertuig.   SUPPLEMENT: ZIE PRIJSTABEL 

TER PLAATSE TE BETALEN 
(+ LOKALE TAX):

- Extra miles: 0,34cad. per kilometer.
- De benzine.
- Personal Convenience Kit: 60cad. per persoon.
Lakens, dekens of slaapzak, hoofdkussen, bad-linnen, 
keukenlinnen, enz.
- Provisioning/Vehicle Kit: 110cad. per trip. Kookpotten 
en pannen, glazen, tassen, borden, waterketel, bestek, 
schaar, borstel, waterslang, zaklamp, blikopener, enz...
- Gebruik generator: 8cad. per dag (C-30). 
- Drop-off toeslagen.
- Extra uitrusting zoals tuinstoelen, campingtafel, 
enz. Kan niet op voorhand gereserveerd worden - 
beperkt beschikbaar ter plaatse.
- Waarborg: 500 cad. mits betaling per kredietkaart.
Indien geen kredietkaart kan voorgelegd worden, 
dan wordt de waarborg opgetrokken tot 1500 cad.
- De provincietaks en GST op alle ter plaatse te 
betalen items. (Alle taksen blijven steeds onder 
voorbehoud van wijziging).
- Environmental fee: 7cad. per motorhome.

TRANSFERS:
Transfers van de luchthaven en/of hotels naar de 
stations van CRUISE CANADA worden NIET  
VOORZIEN. Ter plaatse dient u (de dag voor de 
opname) telefonisch contact met het station op te 
nemen teneinde hen te verwittigen hoe laat u de 
motorhome opneemt (steeds tussen 13u. en 16u.). 
Gelieve u NIET onaangekondigd in het station aan te 
melden. Voor 'EARLY BIRDERS' worden er echter 
WEL TRANSFERS voorzien binnen de voorwaarden 
van  de Early bird package, zie hieronder.

HUURPRIJS VAN UW MOTORHOME & BIJKOMENDE DIENSTEN

De motorhome maatschappijen wijzigen hun verhuurprijzen van dag tot dag in 
functie van vraag en aanbod voor het door u gewenste model en de gekozen 
reservatieperiode. Daarenboven zijn de lokale verkoopstaksen verschillend 
naargelang de opnameplaats. 

Algemene regel is;  
VROEG RESERVEREN = VOORDELIGER PRIJS.

Er zijn ook heel wat vroegboekacties, zie tabel hiernaast.
U kan op ieder moment zelf de prijs bepalen via

 http://www.wnw.be/motorhome

Dit systeem houdt rekening met alle bovenstaande elementen en geeft U ogenblikkelijk 
de juiste prijs in Euro, de juiste taksen zijn reeds inbegrepen, en alle promo-acties 

worden in rekening gebracht. 

U ziet ook onmiddellijk de beschikbaarheid van de verschillende modellen. 

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

Ook voor "One way" verhuringen kan u op dezelfde manier de prijs berekenen maar 
NIET DE BESCHIKBAARHEID nazien, deze is steeds op aanvraag.

U vindt er ook de prijs van:
- Prepaid Mileage package (per 100 of 500 kilometers)
- Prepaid Unlimited mileage 21 day package en extra days unlimited mileage & PLUS
     (PLUS= onbeperkt aantal kilometers, 1 vehicle kit, 1 personal kit per persoon en
 onbeperkt gebruik van generator indien van toepassing).
- de Early Bird pickup (EBDS) 
 Op officiële feestdagen of de vervangdag (indien op zondag) is er geen pick-up noch 

 drop-off mogelijk (zie lijst hieronder).

ONE WAY VERHURINGEN: 
(Ter plaatse te betalen+lokale taks)
From / To YYC YUL YYZ YVR YHZ
Calgary YYC 700 700 700 700
Montreal YUL 700 500 700 700
Toronto YYZ 700 500 700 700
Vancouver YVR 500 700 700 700
Halifax YHZ 700 700 700 700

January 1, 2020   New Years Day
February 17, 2020  (Vancouver, Calgary & Toronto only) – Family Day 
April 10, 2020    Good Friday
May 18, 2020   Victoria Day
June 24, 2020   (Montreal only) - St. Jean-Baptiste Day 
July 1, 2020  Canada Day 
August 3, 2020   (Vancouver only – British Columbia Day &
   (Halifax Civic Day)
September 7, 2020   Labor Day 
October 12, 2020    Thanksgiving
November 11, 2020   (Vancouver & Calgary only) – Remembrance Day 
December 25, 2020  Christmas
December 26, 2020  (Toronto only) - Boxing Day
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