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Beste mensen & Canada reizigers,
De wereld staat redelijk op zijn kop met de verspreiding van het COVID-19 virus. Alhoewel het er in
Canada nog rustig aan toe gaat is, is dat in andere delen van de wereld zeker niet zo en dat heeft ook
effect op reizen naar (en vanuit) Canada. Wij willen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen hier.
En daar gaat deze email over. Vooralsnog is reizen naar Canada onveranderd. Mocht het nodig zijn dat
de ontwikkelingen dusdanig zijn dat het van invloed is op jullie reisplannen, dan zullen we u uiteraard
persoonlijk benaderen.

Algemeen

 Momenteel zijn er in Canada 249 bevestigde gevallen van COVID-19. Er is 1 sterfgeval. Zie voor
updates de overheid website https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-
novel-coronavirus-infection.html

 De maatregelen die de Canadese (en Nederlandse/Belgische etc.) overheden treffen inzake de
verspreiding van Covid-19 veranderen dagelijks. Op dit moment is er geen sprake van een
inreisverbod voor Canada. Dat betekent dat u gewoon op reis kunt en er in dat opzicht geen reden is
om de reis te annuleren/uit te stellen.

 Omdat niemand kan voorspellen hoe de virus verspreiding zal verlopen en omdat
overheidsmaatregelen (in Canada, Nederland en Belgie) waarschijnlijk van kracht gaan worden is er
geen idee over wanneer het op reis gaan normaliseert.

 Indien Canada besluit om een inreisverbod in te voeren dan zal dat mogelijk voor een beperkte
periode zijn. Daarvan is nu nog geen sprake. Reizen die verder in de toekomst liggen, komen hopelijk
daar niet voor in aanmerking.

Inzake annuleringen
We hebben contact opgenomen met onze consolidator in Nederland die de internationale vluchten en
(eventueel) vervoer in Canada (camper en auto) regelt voor veel reizigers met wie we samenwerken.
Via hen kunnen we jullie meer duidelijkheid geven over de regels die van toepassing zijn op
annuleringen.

1) Boekingen die vanuit Nederland voor u gemaakt worden vallen onder ANVR voorwaarden. Nature
Trek Canada is een Canadees bedrijf maar om boekingen voor vluchten en (lokaal) vervoer in Canada
onder ANVR en SGR voorwaarden te laten vallen werken we samen met een Nederlandse organisatie
(consolidator). https://www.anvr.nl/publicatie/ANVR_brochure2020LR.pdf
a. bij annulering tot de 42ste dag vóór vertrek: 15% van de reissom
b. bij annulering vanaf de 42ste tot de 28ste dag vóór vertrek: 35% van de reissom
c. bij annulering vanaf de 28ste tot de 21ste dag vóór vertrek: 40% van de reissom
d. bij annulering vanaf de 21ste tot de 14de dag vóór vertrek: 50% van de reissom
e. bij annulering vanaf de 14de dag tot de 5de dag vóór vertrek: 75% van de reissom
f. bij annulering vanaf de 5de dag tot of op de vertrek dag: 100% van de reissom

2) Boekingen die binnen Canada voor u gemaakt worden vallen NIET onder ANVR voorwaarden. Iedere
organisatie/operator hanteert voor annuleringen eigen voorwaarden. Da’s onhandig maar wel de

realiteit ¹
a. tot 45 dagen voor vertrek: 25% van de gereserveerde reissom.



b. van 44 tot 30 dagen voor vertrek: 50 % van de gereserveerde reissom.
c. van 29 tot 15 dagen voor vertrek: 75% van de gereserveerde reissom.
d. 14 dagen voor vertrek of tijdens uw reis: 100% van de gereserveerde reissom

Kosten voor het Individuele Arrangement (€ 250) worden niet vergoed door Nature Trek Canada. Als uw
reis echter geannuleerd moet worden (om welke reden dan ook) dan pikken we de reisdraad gratis weer
op wanneer het u uitkomt. Als u een annuleringsverzekering hebt afgesloten dan worden deze kosten
door uw verzekeraar wel vergoed.

¹ Nature Trek Canada zal bij annulering met iedere operator contact opnemen om de annulering af te

wikkelen. Er wordt dan een annuleringsnota opgemaakt waarmee u naar uw verzekeraar kunt gaan om
de annulering financieel af te ronden. Reis en Annuleringsvoorwaarden kunt u terugvinden via
https://www.naturetrek.ca/wp-content/uploads/Individuele-Arrangementen-Reisvoorwaarden-
2020.pdf en op de eerste pagina van uw eerste routeplan.

3) Annulering

 Als u zelf, vrijwillig, besluit om een reis te annuleren dan zal een annuleringsverzekeraar geen
kosten dekken. Bovenstaande reguliere annuleringskosten gelden dan.

 Indien u ziek wordt voor vertrek naar Canada of om een andere geldige persoonlijk of familiale
omstandigheid uw reis moet afzeggen dan kunt u een beroep doen op uw annuleringsverzekering.
Raadpleeg wel altijd uw arts en uw verzekering!

 Mocht er een inreisverbod komen, dan zijn wij afhankelijk van de beslissingen van de consolidator
en zij weer van de toeleveranciers (luchtvaartmaatschappijen en camper/autoverhuurders). In
principe gelden de ANVR reisvoorwaarden maar de consolidator verwacht/hoopt dat de
toeleveranciers coulant zijn waardoor de reis (kosteloos) omgeboekt kan worden naar een andere
datum dan wel dat ze de annuleringskosten zo laag mogelijk kunnen houden. Belangrijk - daar valt
op dit moment nog niets over te zeggen. Simpelweg omdat we, met z’n allen, niet weten wat er op
ons pad gaat komen.

 Mocht u in Canada zijn ten tijde van een eventueel inreisverbod tussen Canada en Nederland dan
betekend dat niet dat er een uitreisverbod is! Verder behoudt een luchtvaartmaatschappij die zijn
schema’s wijzigt altijd zijn vervoersplicht. Dat zijn internationale afspraken. Bovendien zijn wij er (in
Canada natuurlijk) om jullie altijd en overal te assisteren.

We hebben in onze (bijna) 30 jaar reizen organiseren en uitvoeren een dergelijke inbreuk op de planning
en logistiek nog niet eerder mogen meemaken. We moeten ons houden aan de afspraken (ANVR) en
richtlijnen die de verschillende overheden aangeven en opstellen. We houden contact met jullie over de
situatie als dat nodig is en waar nodig of gewenst nemen we natuurlijk persoonlijk contact met jullie op.

Tot zover berichten uit Canada. Een fijne week en blijf gezond,

Lo en Annemarie

Lo Camps & Annemarie Linders
Directors, Nature Trek Canada Ltd
https://naturetrek.ca/




