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Alle CanaDream Inc.-voertuigen zijn voor $5 miljoen verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en eigendomsschade. Een borg van 
$1000 op een gangbare credit card is nodig voor de ongevallenverzekering en de eigen risico zoals hieronder uiteengezet. De borg wordt 
terugbetaald wanneer het voertuig in dezelfde staat wordt teruggebracht als het ontvangen was en niet betrokken was bij een ongeval 
of incident. De borg van een Gast die betrokken is bij een ongeluk of incident wordt voor minimaal 60 dagen vastgehouden (tot het 
maximum bedrag zoals hieronder vermeld) totdat de vorderingen voor het ongeval of incident zijn afgesloten. Van de vorderingen die 
minder zijn dan het borgbedrag zal het verschil tegelijkertijd met het afsluiten van de vordingen worden terugbetaald. De Gast is 
verantwoordelijk voor het maximale bedrag zoals deze hieronder zijn gespecificeerd, waarvan de kosten o.a. bevatten maar niet beperkt 
zijn tot: wegsleepkosten, opslagkosten, schade aan CanaDream-voertuig, schade aan eigendom van derden, letselschade, kosten t.a.v. 
claim onderzoek en juridische kosten. Onze verzekering dekt geen verlies van persoonlijke bezittingen en ook geen kosten voor 
accomodatie, transport of vervanging van een voertuig als een voertuig wordt gestolen of als er een ongeluk plaatsvindt waardoor het 
gehuurde voertuig onbruikbaar is. In deze situaties en, afhankelijk van de beschikbaarheid, moet er een nieuwe, getekende, 
huurovereenkomst worden afgesloten voordat u wordt voorzien van een vervangend voertuig. De gast is ook verantwoordelijk voor de 
kosten van bedrijfsschade, wanneer de schade is veroorzaakt door nalatigheid. Dit wordt in rekening gebracht voor de periode dat de 
camper niet beschikbaar is vanwege reparaties. Ongevallen móeten binnen 24 uur doorgegeven worden en dienen vergezeld te gaan 
van een schriftelijk schadeformulier en een politierapport of door de politie verstrekt dossiernummer. 
 
De gast wordt maximaal het volgende bedrag per ongeval en / of incident aangerekend: 

Omschrijving van het ongeval of incident Alle Bestuurders  

Ongeval of incident met twee of meer voertuigen op een weg met straatnaam 
(bewegwijzering) of een genummerde weg, brand, diefstal of vandalisme (met 
politierapport en schadeformulier) 

$1000 

Voorruitschade - vervanging $750 

Incidenten / ongevallen niet op de weg bewegwijzerde of genummerde wegen 
(bv. kampeerplekken, parkeerplaatsen, opritten, tankstations etc.)   

$1750 

Eeenzijdig ongeval of incident: Alle schade veroorzaakt door contact met een 
stilstaand object (bv. geparkeerd voertuig, muren, bomen, bruggen etc.) waar dan 
ook (wel of niet op een weg, op privé- of openbaar terrein) 

$1750 

Voertuigschade door een onbekende oorzaak inclusief verlaten plaats ongeval door 
onbekende derde partij (hit and run) 

$1750 

Natuurgeweld, natuurrampen (schade door o.a. hagel, overstromingen, 
blikseminslag) 

$1750 

Schade aan het interieur (niet veroorzaakt door ongeval of incident met twee of 
meer voertuigen op een weg met straatnaam (bewegwijzering) of een genummerde 
weg) 

$1000 

Aanrijding met een dier $1000 

Bandenschade (exclusief wegsleepkosten) $1,000 per band 

Schade aan het onderstel (niet veroorzaakt door ongeluk met twee of meer 
voertuigen op een weg met straatnaam (bewegwijzering) of een genummerde weg) Volledige kosten 

Verkeerde brandstof getankt: $8500 wordt in rekening gebracht bij het inleveren 
van het voertuig. Indien van toepassing zal het verschil van de daadwerkelijke 
kosten in rekening worden gebracht, danwel terugbetaald 

Volledige kosten 

Geen schriftelijk schadeformulier & dossiernummer van de politie (of kennisgeving 
van het station binnen 24 uur na het ongeval) 

Volledige kosten 

Vluchtmisdrijf (verlaten plek ongeval)  Volledige kosten 

Schade veroorzaakt in parkeergarage en drive-in of drive-through Volledige kosten 

Schade veroorzaakt tijdens achteruit rijden Volledige kosten 

Ongevallen terwijl er gereden wordt in onbevoegde gebieden of in de VS zonder 
voorafgaande toestemming Volledige kosten 
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Ongevallen terwijl het voertuig wordt bestuurd door een onbevoegde bestuurder 
of een bestuurder welke onder invloed is ** (alcohol, drugs (incl cannabis); 
oververmoeidheid: ‘slaaprijder’) 

Volledige kosten 

Schade veroorzaakt tijdens illegale handelingen en/of opzettelijke schade Volledige kosten 

** Rijden onder invloed: alcohol, drugs (incl cannabis); oververmoeidheid, etc. 

 

Onbevoegde gebieden 

Tot onbevoegde gebieden worden de “noordelijke gebieden met toeslag”, de VS en verboden geografische gebieden die 
CanaDream op elk moment mag bepalen gerekend. Door in deze gebieden zonder voorafgaande toestemming met het 
voertuig te rijden resulteerd in dat er geen verzekeringsdekking is; de gast is verantwoordelijk voor alle schade en 
bijkomende kosten; de gast wordt tevens een vordering van $1500 opgelegd. CanaDream behoudt zich het recht voor 
om de toegang tot specifieke geografische gebieden op elk moment te verbieden. Deze beperkingen kunnen worden 
opgelegd worden als het voertuig wordt opgehaald. De gast accepteert verantwoordelijkheid voor alle kosten of 
tijdverlies wanneer in onbevoegde geografische gebieden gereist wordt. 

Noordelijke gebieden met toeslag 

Een toeslag van $625 geldt voor verhuur dat op een ander station dan Whitehorse begint en naar de volgende gebieden 
reist: 
 

• Alaska Highway ten noorden van Fort St. 
John, British Columbia 

• Cassiar Highway (#37) ten noorden van 
Kitwanga, British Columbia 
 

• Quebec & Labrador ten noorden 
en oosten van Sept-Îles 

• Northwest Territories 

• Highway 35 ten noorden van 
Peace River, Alberta 

• Yukon 

• Nunavut 

• Newfoundland 

Toestemming om naar de “noordelijke gebieden met toeslag” te reizen moet uitdrukkelijk aangevraagd en bevestigd worden 
bij het maken van een reservering. 
 
Festivaltoeslag  

Voor het verblijf op festivals met een Canadream camper is vooraf toestemming en indien van toepassing een eenmalige 
festivaltoeslag vereist. 

• voor het Burning Man Festival in Nevada is een toeslag van $ 1500 vereist voor iedere camperverhuur 

CanaDream behoudt zich het recht voor om de lijst met festivals waarop de toeslag van toepassing is te wijzigen. 

Toestemming voor het verblijf op festivals is vereist op het moment dat de camper wordt gereserveerd. 

Verboden gebieden 

HET IS TEN ALLEN TIJDE STRENG VERBODEN OM IN  
DE VOLGENDE GEBIEDEN TE REIZEN:  

  

 

 

 

 

 

 

• Reizen met de Camper is naar Mexico is ten alle 
tijden verboden 
• Denali Highway in Alaska (Highway 8 from Paxson 
to Cantwell) 
• North Canol Highway in de Yukon 
• Dalton Highway (ten noorden van Livengood) 
• Eagle, Alaska (Hwy 5 north) vanaf kruising Hwy 9 
(Top of the World Highway) en Hwy 5 west 
• McCarthy Road tussen Chitina en McCarthy, Alaska 
• Northway Road (off AK-2) naar Northway 

• Nabesna Road (off AK-1) naar Nabesna 

• Highway 500 (Trans Labrador Highway) van 
Goose Bay naar Labrador City 

• Highway 389 van Labrador City naar Baie 
Comeau 

• Highway 510 van Red Bay naar Happy Valley-
Goose Bay 

• Highway 167 ten noorden van La Doré 

• Highway 109 en Baie James Road, Quebec. 
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Reizen in verboden gebieden  

• Reizen op de Dempster Highway in de Yukon is niet toegestaan tussen 15 September en 15 May vanwege slechte 
wegconditities. Het is toegestaan de Dempster Highway te bereizen tussen 16 May en 14 September 

• Reizen naar de Death Valley is alleen toegestaan in het laagseizoen (van 15 September tot 15 May) vanwege extreme 
temperature en wegcondities  

• Het reizen naar andere afgelegen gebieden, welke hier niet vermeldt zijn, is alleen mogelijk waneer schriftelijke 
toestemming is verleend door Canadream voor aanvang van uw camperreis. 

 

Gasten nemen alle verantwoordelijkheid voor eventuele kosten of tijdverlies tijdens het reizen in niet toegestane gebieden. 

Gasten zijn welkom om naar de Verenigde Staten te reizen. Voor alle reizen binnen de Verenigde Staten (inclusief Alaska) 
geldt een toeslag van $75.- Er is geen verzekeringsdekking als gasten zonder voorafgaande toestemming naar de 
Verenigde Staten reizen. 

 

Stedelijke beperkingen 
 
Het parkeren van uw voertuig is verboden in de grootstedelijke gebieden van Montreal en Ottawa. Dit geldt voor alle 
betaalde parkeerplaatsen, parkeerplaatsen van hotels, zijstraten, winkelcentra etc. Om naar deze gebieden te reizen 
moet u uw voertuig op special hiervoor bedoelde camperparkeerplaatsen parkeren en openbaar vervoer, taxi’s etc. 
gebruiken.  

Ottawa - https://ottawa.ca/en/residents/transportation-and-parking/parking#motorhome-and-tour-bus-parking.  

 

 

Ik heb deze voorwaarden gelezen en ga akkoord met het betalen van enige schade die niet wordt gedekt door de verzekering als 
hierboven en in de Algemene Voorwaarden beschreven.  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________
Handtekening gast 

 _____________________________
Datum 
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