
Beste mensen & Canada reizigers,
Deze week heeft de Canadese regering een inreisverbod van onbepaalde duur ingesteld voor
Europeanen. De grens tussen Canada en de Verenigde Staten is nu ook gesloten (voor niet-essentiëel

‘bezoek’). Canada bekijkt de situatie van dag tot dag en ook wij houden de ontwikkelingen
nauwlettend in de gaten. Ook hebben wij dagelijks contact met onze leveranciers. Onze
Nederlandse consolidator is op dit moment druk met passagiers die op korte termijn naar Canada
zouden vertrekken. Gaat u dus pas over bijvoorbeeld 2 maanden weg of heeft u vragen over
omboek- en annuleringsvoorwaarden dan vragen we nog even uw geduld. Tenzij het echt dringend
is.

Algemeen

 Voor updates over de situatie in Canada zie de overheid websites:
o https://caen-keepexploring.canada.travel/covid-19-traveller-guidance
o https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-

infection.html#a1

 Aangezien de meeste reisgezelschappen pas binnen enkele maanden of zelfs pas binnen een half
jaar naar Canada zouden reizen, vragen we jullie om geduldig af te wachten tot we jullie contacteren
met meer nieuws. We berichten over de reispakketten in chronologische volgorde. Dat wil zeggen
dat we de mensen die een vertrek in de nabije toekomst hebben gepland eerder zullen
informeren/ondersteunen dan zij die pas dit najaar een trip op het programma hebben staan.
Hopend op begrip daarvoor.

NIEUW - Inzake annuleringen voor reizen die vertrekken tot en met 21 april 2020

 Wanneer u vertrekt voor 22 april en uw reis niet door kan gaan omdat bijvoorbeeld de
luchtvaartvaartmaatschappij niet vliegt vanwege het inreis verbod naar Canada dan komt u in
aanmerking voor het zogenaamde Corona voucher. Deze voucher is een initiatief van de ANVR
en de SGR en zorgt er voor dat de waarde van uw gedane aan- of restantbetaling omgezet
wordt in een tegoed wanneer u nu niet kunt reizen. Dit ‘Corona voucher’ kunt u gebruiken via
Nature Trek Canada voor een toekomstige reservering.

 Als de volgende reis duurder is dan de waarde van de voucher, dan zult u het verschil bij moet
betalen.

 De voucher is geldig voor 12 maanden, maar kan in overleg verruimd worden naar 24 maanden.

 De voucher wordt afgegeven op naam van de hoofdboeker en is alleen geldig voor de reizigers
uit het reisgezelschap van de originele boeking.

ONVERANDERT - Inzake annuleringen voor reizen die vertrekken NA 22 april 2020

Voor reizen met vertrek ná 22 april gelden op dit moment nog steeds de ANVR voorwaarden zoals
eerder aangegeven en hier nogmaals samengevat:

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



ONVERANDERT 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

We zullen - zoals altijd – jullie belangen voorop stellen, maar de kosten voor het Individuele
Arrangement (€ 250) worden niet vergoed door Nature Trek Canada. Maar als uw reis echter
geannuleerd moet worden (om welke reden dan ook) dan pikken we de reisdraad gratis weer op
wanneer het u uitkomt en stellen we dan alles in het werk om uw reis voor een tweede keer
‘onvergetelijk’ te maken. NB Als uw annuleringsverzekering geldig blijkt/blijkt 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 tevens op de eerste pagina van uw eerste routeplan.

Bij 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 het inreisverbod van kracht blijven, 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 (zie boven) maar de
consolidator verwacht/hoopt dat de toeleveranciers flexibel zijn waardoor de reis (kosteloos)
omgeboekt kan worden naar een andere.

 Nature Trek Canada handelt annuleringen af binnen Canada. Zoals al eerder aangegeven hanteert
iedere operator, accommodatie, excursie etc. andere regels. We maken voor u een overzicht van die
voorwaarden. Dat is voor iedere reis een ander overzicht en we stellen eventuele annuleringsnota
op in chronologische volgorde van vertrekdatum. Zoals jullie wel begrijpen is dat een forse karwei
maar we gaan dat goed aanpakken en afwerken. Ten alle tijden proberen we de kosten zo laag
mogelijk te houden. Canada kent geen overkoepelende organisatie die annuleringsregels bepaald
dus moeten we met iedere ‘leverancier’ contact opnemen. Gelukkig kennen we ze al 25 jaar lang en
(vaak) ook persoonlijk.

 Mochten jullie een annuleringsverzekering hebben dan is het belangrijk om te kijken of en wat
eventueel gedekt is bij een annulering die is ingegeven door een reisverbod (in dit geval dus naar
Canada). Daarvoor moet je contact opnemen met de verzekeraar.



Wij hebben vragen uitstaan inzake:
1) Geldt de Corona Voucher voor zowel vluchten als camper dan wel autohuur
2) Welke annuleringsregels gelden wanneer het reisgezelschap geen gebruik wil/kan maken van de

Corona Voucher.

Tot zover berichten uit Canada. Een fijne week en blijf gezond. We houden jullie op de hoogte van de
ontwikkelingen hier. Voor jullie en ons een uitermate unieke (en belabberde) situatie die we zo goed
mogelijk gaan doorlopen. Zodra we meer weten over reizen die na 22 april gaan starten, laten we het
jullie ook weten.

PS Jullie hoeven op deze boodschap niet te reageren, tenzij er vragen of onduidelijkheden zijn natuurlijk.
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