
 
 

 
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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Escape Campervans Canada reisperiode: 01 januari 2022 t/m 31 december 2022 

Kenmerken  

✔ Basic hippe campervans ✔ Campervans uit bouwjaar 2012-2019  

✔ Vooral geschikt voor jonge reizigers ✔ De campervans zijn eenvoudig te besturen 

✔ 12 verhuurlocaties in Amerika; Chicago, Denver, New 

York, Orlando, Miami, San Francisco, Las Vegas, Los 

Angeles, Phoenix, Portland, Seattle en Salt Lake City 

✔ 

✔ 

✔ 

Compacte kleine en zuinige campervans 

De campers zijn uniek beschilderd 

Mogelijkheid tot het huren van een rooftopsleeper 

✔ 2 verhuurlocaties in Canada; Vancouver en Calgary ✔ Gratis extra bestuurders 

 

Persoonlijke inventaris die je tegen betaling kunt huren: 

 

Pakket voor 2-3 personen bestaande uit: 
- Kussen en kussenslopen 
- Dekbed en dekbedovertrek 
- Hoeslaken 

Handdoeken zijn niet inbegrepen. Deze moet je ter plaatse aanschaffen of meenemen. 
Reis je met bv 4 of 5 personen dan heb je 2 persoonlijke inventarissen nodig. 

 
Camper inventaris die je tegen betaling kunt huren:  

 

Borden en kommen 
Bekers en mokken 
2 pannen en 1 koekenpan 

Bestek en kookgerei 
Theedoek en afwasborstel 
Blikopener & flessenopener 

Snijplank en keukenmes 
Koffiefilter 
Lucifers of aansteker 

 

Electric kit die je tegen betaling kunt huren:  

 

110v power cord (verlengsnoer/elektrischteitskabel) 

Campground power adapter  
De campervans hebben geen stopcontacten 

Multi-plug surge Protector (stekkerdoos) 
Elektrische verwarming/fan 

 
Geleverde inventarissen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen eventueel afwijken. 



  

 

Camper types Escape campervans Canada 2022  

 

 

Voertuigspecificaties 
 

Type Big Sur 

Merk Ford T-350 

Transmissie Automaat 

Aandrijving 2WD 

Brandstof Benzine 

Brandstofverbruik 8.7 per 100km 

Brandstofcapaciteit 95L 

Interne doorloop Nee 

Douche/toilet Nee 

Verwarming bestuurderscabine Ja, alleen tijdens rijden 

Verwarming woonruimte Ja, alleen tijdens rijden 

Airco bestuurderscabine Ja, alleen tijdens rijden 

Airco woonruimte Ja, alleen tijdens rijden 

Aantal zitplaatsen 5 

Aantal slaapplaatsen 2 Volwassenen (evt. 1 kind) 

Lengte 6.04m/ 19.8ft 

Breedte 2.06m 

Hoogte 2.03m 

Interne stahoogte 1.42m 

Geschikt voor autostoeltjes Ja 

Gemiddeld bouwjaar 2017 

      Video camper Bekijk hier de video 

   

Dag-/en nachtindeling 

 

          

  

 

  

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WaG-ukTdmGE


  

 

Camper types Escape campervans Canada 2022 

 

Keukenuitrusting 

Type  Big Sur 

Kookstel 2 Pits 

Magnetron Nee 

Koelkast Ja, 30L 

Vriezer Nee 

Koud/warm water Ja/Nee 

 

Aantal bedden 

Type  Big Sur 

Hoogslaper/Alkoof Nee 

Dinette 1.98m x 1.70m 

Vast bed Nee 

Rooftopsleeper (tegen betaling) 2.10m x 1.30m x 0.92m 

 

Extra 

Type  Big Sur 

TV/DVD Nee/Nee 

USB Poort Ja 

Bluetooth Ja 

Radio/CD Ja/Ja 

Achteruitrijcamera Ja 

Fietsrek- & fietsverhuur Nee 

Wi-Fi Nee 

Babystoeltje/Kinderzitje Tegen betaling 

GPS Tegen betaling 

Generator Nee 

Zonnepaneel Ja 

Luifel Nee 



  

 

De huurprijs van Escape campervans is standaard inclusief:  

 

✔

✔

✔ 

Basisverzekering 
Aansprakelijkheidsverzekering tot CAD$ 1 miljoen 
150 per dag (refund voor teveel betaald kilometers) 

✔ 

✔

✔ 

Persoonlijke voertuig uitleg 
24 Uur hulp bij pech 
Salestax op vooraf te betalen items 

✔ Maximaal 4 extra bestuurders   
 

 

Optioneel vooraf bij te boeken Extra’s:

 

✔ Persoonlijk inventaris pakket 2-3 personen ✔ USB Charger 

✔ Camperinventaris ✔ AUX Charger 

✔

✔ 

✔

✔ 

✔ 

✔ 

 

Electric Kit 
Rooftopsleeper (Alleen in juni t/m september) 
Tweepersoonstent met matrasjes 
GPS 
Campingtafel en stoelen 
Sneeuwkettingen 
 

✔

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

 

Babystoel en kinderzitjes  
Partytent 
Propane  
Muggennet 
Afkoop Eigen Risico Camperverzekering à € 13,50 per dag 

 

Optionele verzekeringen ter plaatse te betalen:  

 

✔ 

✔ 

 

 

Almost no worries (schade aan voertuig & aansprakelijkheidsverzekering) CAD$17 per dag.   
Absolutely no worries (schade aan voertuig, aansprakelijkheidsverz. & schade aan banden en ruiten) CAD$22,- per dag.  

Ter plaatse te betalen: (indien van toepassing) 

 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

Salestax op ter plaatse te betalen items 
Extra gereden kilometers CAD$ 0.30 per km 
Vehicle License Fees  CAD$ 5.61 per dag 
Optionele one way kosten CAD$800-1000 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Ophaalinformatie

 
De camper kun je van maandag t/m zondag ophalen tussen 13.00-16.00 uur. De camper mag direct na een intercontinentale 

vlucht worden opgehaald. Let wel, Escape campervans bepaald wanneer de camper beschikbaar is. Het is daarom raadzaam om 

op de eerste dag geen lange ritten of ferryovertochten in te plannen. 

 

Inleverinformatie

 
 

Je dient de camper voor 10:00 in te leveren op de afgesproken inleverdag. Lever je de camper later in dan rekent Escape 

campervans een extra huurdag plus eventueel andere extra kosten. Wil je de camper na 10:00 inleveren neem dan uiterlijk één 

dag van tevoren contact op met Escape campervans om toestemming te vragen. 

 

Online inchecken

 
Je krijgt circa 10 dagen voor de ophaaldag een mail van Escape campervans om de ophaaltijd te bevestigen. Mocht je geen mail 
hebben ontvangen neem dan met ons of Escape campervans contact op. 

 

Internationaal rijbewijs

 
Een internationaal rijbewijs is niet verplicht maar Escape campervans raad je aan om deze toch mee te nemen en de incheck te 
versnellen. De minimum leeftijd is 21 jaar, geen maximum leeftijd. 

 

Transfers 

 

Er zijn geen transfers inbegrepen of bij te boeken. 

 

One Way

 
 
One way verhuur is mogelijk tegen kosten. Van Vancouver naar Calgary bedragen deze CAD$800 en omgekeerd CAD$1000 



  

 

Rijbeperkingen 

 

• Het is niet toegestaan om door Mexico te rijden. 
• Tussen 01 mei en 30 september is het verboden om door Death Valley te rijden ivm de hoge temperaturen.  
• Het is niet toegestaan om te rijden op onverharde wegen, trails , tracks of om off-road te rijden.  
• Het is niet toegestaan om het Burning Man Festival te bezoeken, tenzij je toestemming hebt van Escape campervans 
 
Escape campervans behoudt het recht om ten alle rijbeperkingen op te leggen en/of te wijzigen. 

 
 

Feestdagen 

 

Alle verhuurlocaties zijn gesloten op onderstaande feestdagen: 

Nieuwjaarsdag 01 Januari 2022 Labour Day 05 September 2022   
Family Day 21 Februari 2022  Thanksgiving 10 Oktober 2022   
Good Friday 15 April 2022 Remembrance Day 11 November 2022   
Victoria Day 23 Mei 2022 1e Kerstdag 25 December 2022   
Canada Day 01 Juli 2022 2e Kerstdag 26 December 2022   
B.C. Day 02 Augustus 2022      

 

 

Borg 

 

Voor de borg dient de hoofdbestuurder te garanderen middels een creditcard op 

zijn/haar naam. Dit mag geen debit card of virtual creditcard zijn. 

 
Autostoeltjes

 

Het is bij Escape campervans mogelijk om autostoeltjes te huren tegen betaling.  

Niet in elke campertype past een autostoeltje. 

 
 

Kosten die ter plaatse voldaan dienen te worden zijn weergegeven in de lokale munteenheid CAD. 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 Escape campervans 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. 
 

Indien je bij Just be Travellers een camper boekt, ga je ter plaatse een huurovereenkomst aan met het verhuurbedrijf. Wij treden daarbij op als 
bemiddelaar tussen jou en het verhuurbedrijf en zijn geen partij bij de uiteindelijke huurovereenkomst. Op de relatie tussen jou en ons zijn de ANVR 
boekingsvoorwaarden van toepassing. Op de huurovereenkomst tussen jou en het verhuurbedrijf zijn de algemene voorwaarden van de verhuurder 
van toepassing. De voorwaarden van de verhuurmaatschappij ontvang je bij je reisbescheiden. Deze voorwaarden zijn ook te raadplegen op de 
website van de verhuurmaatschappij zelf. Alle door ons geleverde informatie verstrekken wij slechts uit serviceoverwegingen in onze rol als 
bemiddelaar. Bij het in ontvangst nemen van het voertuig, sluit je een contract af met de verhuurmaatschappij. Je dient op het moment van 
ondertekening van het contract, akkoord te zijn met de inhoud. Controleer goed waar je voor tekent en sluit geen verzekeringen af die niet nodig 
zijn. Achteraf kan hier geen verhaal op worden gehaald. Dit geldt uiteraard ook voor de eindafrekening. 
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