
Campermogelijkheden
We zijn uitgegaan van een normale camper geen bakbeest. Zoals gebruikelijk met camperverhuur, maken
de verhuurders het zo dat je door de campers het bos niet meer ziet. Onderstaand overzicht geeft
totaaltarieven en alle kortingen, specials etc zijn opgenomen in het tarief. Er zijn ontzettend veel
mogelijkheden. Afhankelijk van jullie specifieke wensen, passen we de aanvraag natuurlijk aan.

Tarief verschillen
Verschillen zitten ‘m in 1) dag van ophalen en 2) lengte van huurperiode. Met camperverhuurders is het
iedere dag weer anders en de kosten zijn bij degene die gebruik maken van zgn Flex Tarieven helemaal
afhankelijk van de vraag – dus als er nog maar weinig campers voorradig zijn dan worden de tarieven van
de resterende campers iedere dag hoger (Cruise Canda, Canadream etc doen dit, Go west en Owasco
ook). De Flextarieven worden meestal bijgesteld op zaterdag middernacht. Camperverhuurders die vaste
tarieven hanteren (dus dan maakt het niet uit of je een camper in december 2019 huurt of Juni 2020)
kennen alleen tarief schommelingen die met de valuta koers te maken hebben (Fraserway en Four
Seasons bijvoorbeeld).

Dan zijn er voor- hoog- en naseizoen data blokken. Die liggen bij iedere verhuurder (natuurlijk) weer net
iets anders. Meestal is tot 1 juli het voorseizoen en vanaf 31 Augustus het naseizoen.

ANVR/SGR voorwaarden gelden voor alle campers die vanuit Nederland geboekt worden. Voor een
overzicht van ANVR voorwaarden zie https://www.anvr.nl/anvr-brochure.pdf

Premium: Campers in de categorie premium zijn van de beste kwaliteit en voorzien van diverse
faciliteiten. De verhuurmaatschappij verleend uitstekende service en zorgt dat de campervloot 'jong' blijft
door regelmatige vernieuwing.
Basis Plus: Campers in de categorie Basis Plus zijn van goede kwaliteit en de verhuurmaatschappij biedt
prima service. De prijs-kwaliteitverhouding is bij deze campers dan ook uitstekend.
Basis: Campers in de categorie basis zijn campers met een basis uitrusting, waar geen extra luxe
faciliteiten aan zijn toegevoegd. De verhuurmaatschappij biedt tegen een aantrekkelijke prijs, campers die
gemiddeld 2 - 5 jaar oud zijn en al enkele tienduizenden kilometers op de teller hebben staan.
Budget: Campers in de categorie budget zijn low-cost campers met beperkte uitrusting, zonder luxe
faciliteiten. De verhuurmaatschappij biedt campers die reeds meerdere jaren worden verhuurd tegen een
zeer scherpe prijs.



Camper ophalen Calgary 05 Augustus 2020
Camper inleveren Vancouver 24 augustus 2020
Aantal Personen 2 volwassenen (1 > 185 cm) en 2 kinderen
Bestuurders 1
Aantal kilometers 2500 km rijden
Inclusief verzekering, belasting, voorbereidingskosten, uitrusting, kilometers,

achterlatingskosten
Exclusief No Risk verzekering (afkopen eigen risico € 11 per camper per dag). Vroeg

ophalen (0900 ipv 1300) en laat inleveren (1500 ipv 1100) € 173 extra

17 mogelijkheden, ik heb alleen de eerste 10 opgenomen. Op tarief gerangschikt

Rang

orde

Verhuurbedrijf Campertype Kwaliteit /

Score (uit 10)

Totaal Totaal All
Inclusive

1 Cruise Canada C25 Basis/6.5 4057.50 EUR

2 Cruise Canada C30

3 Fraserway MH19/C small Premium/9.0 4599.50 EUR

4 Fraserway TC-B Premium/9.0 4679.50 EUR

5 Fraserway TC-S Premium/9.0 4679.50 EUR

6 Best Time RV CJT-19

7 Best Time RV CE-24 Goed/8.5 4972.50 EUR

8 Canadream Run of Fleet 4 Goed / 8.5 5067.50 EUR

9 Fraserway C-Medium Premium/9.0 5098.50 EUR

10 Canadream SV-C Goed / 8.5 5227.50 EUR

Cruise Canada C 25 is een handzame camper en de goedkoopste. Bij zowel Cruise Canada als
Canadream kun je de camper pas vanaf 13.00 ophalen. Tenzij je bijbetaald (in de orde van €
250). Canadream en Cruise Canada komen je NIET ophalen vanaf je hotel of het vliegveld.
Daarvoor moet je extra betalen (Canadream € 21 per transfer, Cruise Canada tot € 275 dan heb je
ook vroeg ophalen – vanaf 0900 en laat inleveren tot 1500 erbij).
Fraserway is een van de beste verhuurders. Campers 1-2 jaar oud, Vanaf 0900 ophalen.
Uitstekende service. Transfers inbegrepen. De C Small is te klein. Een TC is een truck camper
waarbij je dus niet kunt doorlopen van het bestuurders deel naar het camperdeel. Je moet dan



buiten-om. Run of Fleet (RoF) betekent dat de verhuurder uit een van modellen een keuze
maakt. Daar heb je GEEN invloed op noch kun je een voorkeur aangeven.

Rode (1e keus) / rode (2e keus en verder) campers zijn de meest geschikte tarief/camper combinatie.
Blauwe campers zijn te groot.
Bruine campers zijn te klein of zijn tentcampers (tent op dak) of caravan.



Cruise Canada C 25 Standard Motorhome

Babystoel en stoelverhogers kunnen in dit
campertype geplaatst worden. U dient zelf de
kinderstoel mee te nemen of ter plaatse te kopen.
De stoeltjes kunnen op de dinette geplaatst worden
met het gezicht naar voren.
Voor een filmpje zie https://www.youtube.com/watch?v=zzMIZA0KtAY en
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=_m9Eof2xtbM

Features
Ford V-8 Chassis Engine Automatic Transmission
2-Wheel Drive Power Brakes
Power Steering In Dash Air Conditioning
Cruise Control Dual Rear Tires
Stereo Sound System 200-Litre Fuel Tank
50-Litre LP Gas Tank 150-Litre Fresh Water Tank
22-Litre Water Heater Tank 113-Litre Sewage Water Tank
143-Litre Grey Water Tank LP Gas/Electric Refrigerator
3 LP Gas Cooktop Burners 110-Volt Microwave Oven
LP Gas/12-Volt Furnace Shower
Fresh Water Toilet 110-Volt Roof Air Conditioner

Bijzonderheden 2WD, Vrije doorloop, Hoogslaper, Automaat

Uitrusting Douche, Toilet, Magnetron, Air Conditioning, Air Conditioning (bestuurders cabine),
Koelkast, Vriezer, Radio

Minimum lengte 730 cm

Maximum lengte 760 cm

Maximum
passagiers

5

Bedafmetingen Lengte Breedte

Hoogslaper 244 cm 145 cm

Dinette 178 cm 97 cm

Bed achterin 203 cm 137 cm


