
 
 

 
We heten je van harte welkom bij 
Just be Travellers, dé camper- en 
rondreisspecialist van Nederland. 

 
In dit informatieboekje kom je 

meer te weten over 
camperspecificaties en 

huurvoorwaarden. 
 

Een camper huren is de ideale 
manier van reizen als je van de 

natuur wilt genieten en niet elke 
dag opnieuw je koffer wilt 

inpakken.  
 

Met een camper kun je zelf 
bepalen in welk tempo je reist en 
hoe lang je ergens wilt verblijven. 
Er zijn vele verschillende soorten 

campers te huur van kleine 
campers zonder douche & toilet 
tot hele luxe campers met alles 

erop en eraan.  
 

Voor elk reisgezelschap en budget 
is er een geschikt campertype te 
vinden die volledig op je wensen 
aansluit. Wij bieden vrijwel alle 
verhuurders aan tegen scherpe 

prijzen.  
 

Bel of mail ons voor een 
vrijblijvende offerte.  

 

 
Tot ziens bij Just be Travellers! 

 
 
 
 
 
 

    
 
 

 

 

  

            ✆  020 – 210 1717 

                  info@justbetravellers.nl  

                 www.justbetravellers.nl  
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Cruise Canada campers reisperiode: 01 April 2022 t/m 31 maart 2023 

Kenmerken Cruise Canada 

✔ Cruise Canada campers zijn niet ouder dan 5 jaar ✔ One way (enkele reis) verhuur mogelijk 

✔ Goede prijs en kwaliteitsverhouding ✔ 24 Uur hulp bij pech 

✔ Hoge vroegboekkortingen ✔ Early Bird departure beschikbaar 

✔ Generator inbegrepen in de C30 ✔ Nieuw in 2022; diverse locaties op zondags geopend 

      Bekijk hier de Cruise Canada Video ✔ Sinds 2014 zijn alle werknemers mede-eigenaar 

 

Algemene uitrusting standaard inbegrepen

 

K.O.A. campinggids 110 Volt adapter Lucifers & 1 toiletrol 
K.O.A. kortingskaart 9 Volt batterij 25ft Waterslang, stroomkabel  
Regionale campinggids Assistentiegids voor bestuurders 20ft Afvalwaterslang 

 

Camping uitrusting (tegen betaling)  

 
 

Kookgerei Glazen en koffiekopjes 
Soeplepels en spatel Borden en soepkommen 
Grote kom en zaklamp Bestek, scherp mes en theelepels 
Schilmesje en blikopener Fluitketel en vergiet 

 

Persoonlijke uitrusting (tegen betaling) 

 
 

Kussen met kussenslopen Washandje en badhanddoek 
Laken, slaapzak of deken Keukenhanddoek 

 
Geleverde inventarissen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen eventueel afwijken. 

https://youtu.be/92uomnsDYWA


  

 

Camper types Cruise Canada 2022/2023 

 
 

 

 
  
Voertuigspecificaties 
 

Type C19 C21 

Merk Ford Fort 

Transmissie Automaat Automaat 

Aandrijving 2WD 2WD 

Cruise Control Ja Ja 

Brandstofcapaciteit 151L 151L 

Interne doorloop Ja Ja 

Douche/toilet Ja/Ja Ja/Ja 

Verwarming bestuurderscabine Ja Ja 

Verwarming woonruimte Ja Ja 

Airco bestuurderscabine Ja Ja 

Airco woonruimte Ja Ja 

Max. aantal passagiers 3 4 

Lengte 6.20m 6.4m 

Breedte 2.34m 2.34m 

Hoogte 3.72m 3.72m 

Interne stahoogte 1.97m 2.05m 

Leeftijd camper 0 – 6 jaar oud Nieuw in 2022 

      Video Bekijk hier de YouTube video Bekijk hier de YouTube video 

Rondleiding Bekijk hier de rondleiding Bekijk hier voor een rondleiding 

 

Dag-/en nachtindeling    

    C19       C21      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sXorDqKyTho&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zJRZ3bpZ0ME
https://my.matterport.com/show/?m=SDSBSkBanqB
https://my.matterport.com/show/?m=Y4k2Yw4HfEw


  

 

Camper types Cruise Canada 2022/2023 

 

  

 

Keukenuitrusting 

Type  C19 C21 

Kookstel 2 Pits 3 Pits 

Magnetron Ja Ja 

Koelkast Ja Ja 

Vriezer Ja Ja 

Keukengerei Tegen betaling Tegen betaling 

Koud/warm water Ja/Ja Ja/Ja 

 

Aantal bedden 

Type  C19 C21 

Hoogslaper/Alkoof 2.13m x 1.52m 2.13m x 1.52m 

Dinette 1.83m x 0.94m 1.88m x 1.37m 

Bed achterin Nee Ja 

Extra bed Nee Nee 

Daktent/bedafmeting Nee Nee 

 

Extra’s 

Type  C19 C21 

TV/DVD Nee/Nee Nee/Nee 

USB Port Nee Nee 

Radio/CD Ja/Ja Ja/Ja 

Achteruitrijcamera Nee Nee 

Generator Tegen betaling Tegen betaling 

Slide-out Nee Nee 

Wi-Fi Nee Nee 

Babystoeltje Zelf meenemen Zelf meenemen 

Kinderzitje Zelf meenemen Zelf meenemen 

GPS Nee Nee 

Luifel Nee Nee 

Kampeertafel en stoelen Tegen betaling Tegen betaling 



  

 

Camper types Cruise Canada 2022/2023 

 
 

 
 
Voertuigspecificaties 
 

Type C25 C30 

Merk Ford Ford 

Transmissie Automaat Automaat  

Aandrijving 2WD 2WD 

Cruise Control Ja Ja 

Brandstofcapaciteit 208L 208L 

Interne doorloop Ja Ja 

Douche/toilet Ja/Ja Ja/Ja 

Verwarming bestuurderscabine Ja Ja 

Verwarming woonruimte Ja Ja 

Airco bestuurderscabine Ja Ja 

Airco woonruimte Ja Ja 

Max. aantal passagiers 5 7 

Lengte 7.60m 9.10m 

Breedte 2.54m 2.54m 

Hoogte 3.72m 3.72m 

Interne stahoogte 2.07m 2.07m 

Leeftijd camper 0 – 6 jaar oud 0 – 6 jaar 

      Video Bekijk hier de YouTube video Bekijk hier de YouTube video 

Rondleiding Bekijk hier de rondleiding Bekijk hier de rondleiding 

 

Dag-/en nachtindeling    

 

   C25                                 C30 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_m9Eof2xtbM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cU6078L8wOo&feature=youtu.be
https://my.matterport.com/show/?m=84HGJExro8x
https://my.matterport.com/show/?m=Tiw9ev2K5uH&brand=0&hl=0


  

 

Camper types Cruise Canada 2022/2023 

 

 

 

 

Keukenuitrusting 

Type  C25 C30 

Kookstel 3 Pits 3 Pits 

Magnetron Ja Ja 

Koelkast Ja Ja 

Vriezer Ja Ja 

Keukengerei Tegen betaling Tegen betaling 

Koud/warm water Ja/Ja Ja/Ja 

 

Aantal bedden 

Type  C25 C30 

Hoogslaper/Alkoof 2.44m x 1.45m 2.44m x 1.45m 

Dinette 1.78m x 0.97m 1.73m x 0.97m  

Bed achterin 2.03m x 1.37m 1.88m x 1.52m 

Extra bed Nee 1.72m x 1.06m 

Daktent/bedafmeting Nee Nee 

 

Extra’s 

Type  C25 C30 

TV/DVD Nee/Nee Nee/Nee 

USB Port Nee Nee 

Radio/CD Ja/Ja Ja/Ja 

Achteruitrijcamera Nee Nee 

Generator Tegen betaling Tegen betaling 

Slide-out Nee Nee 

Wi-Fi Nee Nee 

Babystoeltje Zelf meenemen Zelf meenemen 

Kinderzitje Zelf meenemen Zelf meenemen 

GPS Nee Nee 

Luifel Nee Nee 

Kampeertafel en stoelen Tegen betaling Tegen betaling 

 

 

 
 
 



  

 

 
 
C19 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       C21 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
C25 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
C30 

 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De huurprijs van Cruise Canada is standaard inclusief:

 
 

✔ VIP Verzekering met een eigen risico van CDN 2.000,-* ✔ 24 Uur hulp bij pech 

✔ Primary Cover Up Verzekering dekking tot 1 miljoen* ✔ Extra bestuurder 

✔ Voertuig uitleg ✔ 0 Kilometers per dag, Just be Travellers raad je aan om te  

✔ Standaard inventaris  kiezen voor 200km per dag 

 
*Er zijn regels en uitzonderingen welke terug te lezen zijn in de huurvoorwaarden van Cruise Canada. 

Optioneel bij te boeken Kilometerpakket: (deze zijn alleen vooraf te boeken en kunnen ter plaatse niet bijgeboekt worden)

 

✔ 100 Kilometer pakket  

✔ 500 Kilometer pakket  

✔ Ongelimiteerd aantal mijlen  

✔ Ongelimiteerd aantal kilometers PLUS pakket t/m 21 dagen: 

 - Ongelimiteerd aantal kilometers 
- Camperinventaris 
- Persoonlijk inventaris 
- Onbeperkt gebruik van de generator (Geldt alleen voor C30) 

 Extra dagen ongelimiteerde km’s (te berekenen vanaf de 22e dag) 

        Ongebruikte kilometers worden niet gerestitueerd. 

 

Optioneel bij te boeken Extra’s: 

 

✔ Campinginventaris per voertuig  ✔ Earlie Bird Departure Service  

✔ Persoonlijk inventaris per persoon ✔ Camper Afkoop Eigen Risico Camperverzekering à € 13,50,- 
per dag 

 
Ter plaatse te betalen: (indien van toepassing)

 

✔ Generator $ 3,50 per uur of $ 8,- per nacht ✔ Eventuele one way kosten 

✔ Extra gereden kilometers CDN $ 0.38 ✔ Verplichte milieuheffing $ 9,95 

✔ 

✔ 
Sales Taks op items die je ter plaatse betaald 
Campingstoelen CDN $ 12,- per stuk 

  



  

 

Ophaalinformatie

 

De camper mag je pas één dag na aankomst ophalen, voor de eerste nacht boeken wij graag een hotel voor je bij. Je kunt de camper 
tussen 13.00 – 16.00 ophalen, sommige verhuurlocaties sluiten eerder in het weekend.  
De volgende locaties zijn in de periode van 1 mei tot 3 oktober 2022 op zondags geopend: Montreal, Toronto, Vancouver & Calgary. 
Voordat je de camper ophaalt dien je 1 tot 3 dagen van tevoren het verhuurdepot te bellen om een ophaaltijd af te spreken. 
Aankomst op het verhuurcentrum zonder voorafgaande kennisgeving kan resulteren in een vertraging bij vertrek. Telefoonnummers 
van alle verhuurdepots vind je hier. Transfers zijn niet inbegrepen tenzij je de Early Bird Departure service bijboekt. 
 

Early Bird Departure: 
Als je de Early Bird Departure hebt bijgeboekt kun je de camper vanaf 09.00 ophalen. Transfers zijn vanaf vooraf aangewezen hotels 
inbegrepen, te beginnen vanaf 09.00. De camper neem je tussen 09.00 – 12.00 in ontvangst. Neem om 08.30 telefonisch contact 
met de verhuurlocatie om je pick-up tijd te bespreken. Aankomst zonder voorafgaande kennisgeving kan resulteren in vertraging van 
de ophaalprocedure.  
 

Ophaalprocedure:  
- Introductierondleiding van ongeveer 25min 
- Videopresentatie van het gehuurde voertuig 
- Identificering van de bestuurders d.m.v. geldig rijbewijs en tekenen van het huurcontract 
- Aanvaarding van het voertuig 
  

Inleverinformatie

 
 
Je dient de camper tussen 09.00 – 11.00 in te leveren. Het is niet mogelijk om de camper op zon- en feestdagen in te leveren.  
Er geldt een boete van $ 25 per uur voor het te laat inleveren van het voertuig. 
Heb je de Early Bird Departure bijgeboekt dan mag je de camper later inleveren, uiterlijk 15.00 (m.u.v zaterdag). Een transfer naar de 
luchthaven of vooraf aangewezen hotel is inbegrepen. Nadat je de camper hebt ingeleverd kun je uiterlijk tot 16.00 gebruik maken 
van de transfer. 
 

Rijbeperkingen: 

✔ Het is niet toegestaan om door Manhattan te rijden of door ondergrondse- of onderwater tunnels. 

✔ Het is niet toegestaan om door Mexico te rijden, het is strikt verboden om de grens over te steken. 

✔ Op eigen risico mag je door Death Valley en andere woestijngebieden rijden maar wees wel bewust van de zeer extreem 

hoge temperaturen. Cruise America is niet verantwoordelijk voor herstel aan het voertuig en andere lasten. 

✔ Reizen op niet-openbare wegen, onverharde weggetjes, paden en dergelijke - ook wel “boswegen” genoemd of op elk 
oppervlak dat het voertuig schade zou kunnen toebrengen, is verboden. Cliënten kunnen nadere informatie van Cruise 
America krijgen met betrekking tot seizoensgebonden reisbeperkingen. 

✔ Het is toegestaan om met de camper door Canada te rijden maar one way’s tussen Amerika en Canada zijn niet mogelijk. 

✔ Het is in Alaska, Yukon, Northwest Territories en Newfoundland toegestaan om te rijden op alle openbare en genummerde 
wegen. Het rijden op niet openbare, onverharde binnenwegen, paden of andere wegen welke schade aan het voertuig 
kunnen toebrengen zijn niet toegestaan. Informeer bij de ophaallocatie naar de huidige omstandigheden. 

 

 

 

 

http://www.rvcheckin.com/


  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Algemene camper informatie:

 
 
✔ De bestuurder dient minimaal 21 jaar oud te zijn en in 

bezit te zijn van een credit card. 
✔ Verhuur van GPS niet mogelijk.  

✔ Een Internationaal is niet verplicht maar raden wij wel 
aan. Verkrijgbaar bij de ANWB. 

✔ Je dient zelf je eigen kinderzitjes mee te nemen. 

✔ De huur wordt berekend per kalenderdag. De dag van 

ophaal en terugkeer worden bij deze dagen berekend. 
✔ Het wordt aanbevolen om flexibele tassen als bagage 

mee te nemen omdat deze beter op te bergen zijn in de 

camper. 

 
Verzekeringen: 
Als het huurcontract wordt geschonden of als u geen proces-verbaal kunt voorleggen of als u zich inlaat met verboden gebruik dan 
bent u verantwoordelijk voor alle verlies of schade aan het voertuig, veroorzaakt door welke reden dan ook, ongeacht fouten en alle 
daarmee verbonden kosten. 
 
Schade aan het voertuig, uw verantwoordelijkheid: 
Als aan de huurcontractvoorwaarden wordt voldaan, wordt uw aansprakelijkheid voor schade, diefstal en vandalisme van het 
voertuig beperkt tot CDN $ 2.000,- per voorval van het incident. 
 
Auto aansprakelijkheid: 
Een wettelijk minimum basis dekking van aansprakelijkheidsrisico’s wordt op de secundaire basis opgenomen in de huurprijs. Alle 
dekkingen zijn onderworpen aan de voorwaarden van het huurcontract. 
 
Bijkomende aansprakelijkheidsverzekering (SLI: Supplemental Liability Insurance): 
SLI biedt een bijkomende dekking van aansprakelijkheidsrisico’s tot een totaal van CDN $ 1.000.000, - en eenmalige dekking, per 
voorval voor claims voor derden, inzake lichamelijk letsel, dood en/of materiele schade veroorzaakt door de werking van het 
voertuig. Uitzonderingen mogelijk. Een gedeeltelijke lijst staat in het huurcontract.  
 
Terugbetaling van reiskosten: 
In het geval dat het voertuig gedurende 12 uur of minder moet worden hersteld en dit niet binnen jouw verantwoordelijkheid valt, 
dan is het Cruise Canada’s verantwoordelijkheid de terugbetaling van de dagelijkse huur of een gedeelte daarvan te doen. Radio, 
airconditioning, koelkast, generator, magnetron, en cruise control storingen worden niet beschouwd als storingen en er worden 
geen terugbetalingen gedaan voor de herstellingstijd van deze items. In het geval van een mechanisch defect dat onmiddellijk werd 
medegedeeld aan de reisassistentie-dienst en waarbij de herstelling van het voertuig langer dan 12 uur zal duren, kunnen bepaalde 
woon/transportkosten worden vergoed. Woon/transportkosten kunnen niet gegeven worden in geval van radio, airconditioning, 
koelkast, generator, magnetron, en cruise control storingen, omdat dat deze niet nodig zijn voor de basisbediening van het voertuig. 
Er is geen kostenvergoeding mogelijk in geval van een botsing, ongeval of als de reisassistentie-dienst niet onmiddellijk werd  
 



  

 

ingelicht. Deze bepalingen bieden tot $30 per dag per persoon voor verblijf en tot $30 per dag per partij voor transportkosten. De 
totale voorzieningen zijn beperkt tot $3.000 per toer. Je moet alle betalingsbewijzen voorleggen voor een terugbetaling van de 
kosten. 
 

Camper Afkoop Eigen Risico Verzekering: 
Just be Travellers raadt je aan om een Camper Afkoop Eigen Risico Verzekering van de Europeesche af te sluiten waarbij je tot US$ 
10.000 aan cascoschade verzekerd bent. Daarnaast ben je tot € 3500,- verzekerd voor repatriëring en rechtsbijstand is gedekt tot € 
25.000, - 

 
Borg

 
De borg bedraagt CDN $ 500,- deze dient de hoofdbestuurder te garanderen door middel van een creditcard op zijn/haar naam. 
Houdt er rekening mee dat het bedrag van de borgsom en alle lokale kosten die je ter plaatse betaald wordt afgeschreven en de 
borg wordt pas na inlevering van de camper (indien schoon, schadevrij en optijd) teruggestort op de credit card. Dit kan enige tijd in 
beslag nemen en eventuele koersverschillen kunnen in jou voor- of nadeel werken. Het kan slim de limiet van de credit card te 
verhogen en/of een tweede credit card mee te nemen.  
 
Als je een bezoek brengt aan Burning Man, bedraagt de borg $1000,- en geldt alleen bij vertrek vanuit Los Angeles, Las Vegas, San 
Francisco, Salt Lake City, Seattle en Portland tussen 24 - 30 augustus 2022.  De borg geldt voor iedereen, ook als je niet naar Burning 
Man gaat. 
 

Tol en overige informatie

 

Op tolwegen in Canada (en Amerika) is steeds vaker sprake van 'All-Electronic Tolling'. Dit houdt in dat de tol niet meer met contant 

geld betaald kan worden. In plaats daarvan wordt er een foto genomen van de kentekenplaat en wordt op basis hiervan de tol 

gerekend. Klanten van Cruise Canada zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van deze tol. Cruise Canada geeft waar mogelijk 

jouw persoonlijke gegevens door aan de tolmaatschappij, zodat je zonder tussenkomst van de verhuurder direct de rekening van de 

tolmaatschappij ontvangt. Indien dit niet mogelijk is, dan schiet Cruise Canada de tolkosten voor. Er worden dan $10 administratie- 

en afhandelingskosten in rekening gebracht boven op de tolkosten, je creditcard zal dan worden belast.  

 

Let op, er is een verschil tussen Automatic Tolling en diensten als FasTrak en EZ Pass Lanes. FasTrak en EZ Pass Lanes zijn vaak 

rijstroken waarvoor je extra moet betalen. De kosten voor het gebruik hiervan worden verrekend door middel van een Transponder. 

Heb je geen Transponder en rijd je toch op een FasTrak of EZ Lane, dan riskeer je een boete van $25 tot $100 dollar per overtreding. 

Je bent hiervoor zelf aansprakelijk. Ook hier rekent Cruise America administratie- en afhandelingskosten voor.  

Bij andere verkeersovertredingen zoals parkeerboetes, rijden door rood licht of snelheidsovertredingen gelden administratiekosten 

van $35 boven op de boete.  



  

 

Feestdagen

 
Nieuwjaarsdag Zaterdag 01 januari 2022 & Zondag 1 januari 2023 
Family Day Maandag 01 februari 2022 &  maandag 20 februari 2023 (alleen Vancouver, Calgary & Toronto) 
Good Friday Vrijdag 15 april 2022 
Victoria Day Maandag 23 May 2022 
National Holiday of QC Vrijdag 24 juni 2022 (alleen Montréal) 
Canada Day Donderdag 01 juli 2022 
B.C. Day Maandag 07 augustus 2022 (alleen Vancouver) 
Civic Day Maandag 01 augustus 2022 (alleen Halifax) 
Labour Day Maandag 05 september 2022 
Thanksgiving Day Maandag 10 oktober 2022 
Remembrance Day Vrijdag 11 november 2022 (alleen Vancouver en Calgary) 
Kerstmis Zondag 25 december & maandag 26 december 2022 
Boxing Day Maandag 26 december 2022 (alleen Toronto) 

 
Halifax is in de wintermaanden (08 oktober 2022 t/m 15 april 2023) gesloten. 

Belangrijk om te weten:

 

Deze basic camper is 0-5 jaar oud en kan ouderdom aan het interieur tonen. Met name slijtage aan banken & stoelen, koelkast & 

toilet. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij aan dat je een jonger type (0-2 jaar oude) camper boekt. Wanneer bij het 

ophalen van de camper blijkt dat deze niet aan je verwachting voldoet, met als gevolg dat je geen gebruik wenst te maken van de 

camper, krijg je helaas geen geld terug van de verhuurder of Just be Travellers. 

Kosten die ter plaatse voldaan dienen te worden zijn weergegeven in de lokale munteenheid CDN. Wijzigingen en typefouten zijn onder voorbehoud, 

Just be Travellers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incorrecte informatie of prijzen. Voor de volledige voorwaarden, 

uitzonderingen en uitsluitingen verwijzen wij je naar de huurvoorwaarden van Cruise Canada die je bij het in ontvangst nemen van het voertuig 

ontvangt. Deze huurvoorwaarden zijn alleen in het Engels verkrijgbaar om misverstanden of verkeerde interpretaties te voorkomen. 

 

 

 

 

 

T: +31 20 210 1717 | E: info@justbetravellers.nl | W: www.justbetravellers.nl 
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