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Beste mensen,
We hopen dat jullie het goed maken en dat iedereen in jullie omgeving gezond is en blijft. In British
Columbia lijkt een afvlakking van de curve plaats te vinden. Als dit doorzet is dat een goede trend!

Jullie hebben mogelijk al vernomen dat Canada een inreisverbod heeft ingesteld tot 30 juni 2020. Dat is de
huidige ‘projectie’ maar de datum kan uiteraard wijzigen - vervroegen naar 15 juni maar evengoed later
naar 15 juli 2020. We willen reizigers die in mei en juni zouden vertrekken er al wel op wijzen dat hun
Canadareis waarschijnlijk niet zal kunnen doorgaan, MAAR we wachten met een definitieve beslissing tot
de tweede helft van april 2020. Hierbij is de periode van 45 dagen voor vertrek belangrijk (bv. voor een
vertrek op 1 juni zou dat 25 april betekenen). VOOR dat tijdstip dient een beslissing genomen te worden
om de annuleringsonkosten zo beperkt mogelijk te houden. We nemen zelf contact met u op.

Wat zijn uw opties als je reis dit jaar niet kan doorgaan?
1) we stellen de reis uit naar een latere datum in 2020,
2) we stellen de reis uit naar 2021 met behulp van de Corona Voucher (zie onder),
3) de reis wordt geannuleerd.

Momenteel is er meer duidelijkheid over de verstrekking van de zogenaamde Corona voucher.
De Nederlandse overheid en de ACM (Autoriteit Consument en Markt) hebben het Corona voucher goed
gekeurd. Daarbij adviseren ze de consument dit voucher te accepteren.

Wat is het Corona voucher?
Een tegoed bon die het mogelijk maakt om alle in Nederland gemaakte boekingen (zoals vliegtickets,
camper etc.) via reisbureaus aangesloten bij ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van
Reisondernemingen) en SGR (Stichting Garantiefonds) over te zetten naar 2021 (12 maanden na uitgifte).
Kan mogelijk uitgebreid worden tot 24 maanden (op aanvraag dus geen ‘feit’). Als je die Corona voucher
accepteert dan ben je dus ook van plan om op een latere datum naar Canada te gaan. Op de voucher wordt
duidelijk vermeld wat de voucherwaarde is en (indien van toepassing) bij welke maatschappij de voucher
besteed dient te worden.

Bijvoorbeeld – als u nu 4 KLM tickets geboekt heeft voor een Canada reis en een Fraserway C-Large
camper, dan kunnen bij KLM dezelfde vluchtklasse en bij Fraserway dezelfde camperklasse op andere data
worden geboekt.

Belangrijk

 De voucher geldt alleen voor boekingen gemaakt vanuit Nederland (vluchten, camper, auto etc.).
Nature Trek Canada maakt deze boekingen via een Nederlandse consolidator (ook vluchten voor
Belgische reizigers vanuit Brussel of Amsterdam).

 Het is deze consolidator die verantwoordelijk is voor het toekennen/uitschrijven van de Corona
voucher. Nature Trek Canada’s rol is louter die van bemiddelaar/tussenpersoon ter voorbereiding van
uw reis.



 De Corona voucher geldt alleen voor boekingen gemaakt vanuit Nederland. De Corona voucher geldt
niet voor reserveringen en boekingen gemaakt in Canada.

Voor Nature Trek Canada’s reizigers bestaan de reserveringen/boekingen voor de Canada reis vaak uit twee
onderdelen:
1. Boekingen gemaakt in Nederland (vluchten, camper, etc.). Voor dit deel geldt de Corona voucher.
2. Boekingen gemaakt in Canada (excursies, accommodatie, veerboten, etc.) Voor dit deel geldt de

Corona voucher niet. ¹

¹ Canada kent geen overkoepelend organisatie die annuleringsregels bepaalt. Elke operator/maatschappij in

Canada hanteert eigen reisvoorwaarden. Nature Trek Canada fungeert ook hier als tussenpersoon en heeft
annuleringsvoorwaarden per Canadese operator geïnventariseerd.

Via de volgende link kun je meer lezen over de Corona voucher:
Overzichtelijk https://www.anvr.nl/archief/overzicht.aspx?tag=Corona-voucher
Diepgaand https://www.anvr.nl/lists/anvrnieuws/artikel.aspx?ID=531

Wat zijn de mogelijkheden als we onze reis niet kunnen maken door het
inreisverbod?
We willen de reis op een andere datum laten doorgaan
Op basis van de vertrekdatum benaderen we nu reizigers die in mei zouden vertrekken.
Voor reizen die vertrekken na 1 juni 2020 hanteren wij het principe ‘wait and see’. Is er nog steeds sprake
van een negatief reisadvies meer dan 45 dagen voor vertrek (in juni), dan nemen we contact met u op en
overleggen we wat de mogelijkheden zijn.

1) Een andere reisdatum in het 2020 reis seizoen
Ons eerste voorstel is dan om de reis om te boeken naar een latere datum (na 1 juli 2020). Bij het
omboeken naar een later tijdstip proberen we via onze lokale vertegenwoordigers en de
vervoermaatschappijen, zoals luchtvaartmaatschappijen, de kosten zo laag mogelijk te houden.

2) Een andere reisdatum in het 2021 reis seizoen
Als omboeken in 2020 niet lukt dan kun je aanspraak maken op een Corona voucher en zal Nature Trek
Canada in overleg met jullie de reis verleggen naar volgend jaar. We gaan dan uit van eenzelfde reisopzet
(maar natuurlijk andere data). We nemen dan contact op met de Nederlandse consolidator voor het
opnieuw boeken van vluchten en/of camper/auto en nemen in Canada contact op met iedere operator om
te bepalen of een reeds gedane aanbetaling kan gelden voor een volgende reis.

Belangrijk – Sommige Canadese operators kunnen u de mogelijkheid geven om (1) de aanbetaling te laten
staan tot volgend jaar of (2) terugstorting van de aanbetaling minus een annuleringsboete (van 8-25% -
afhankelijk van de operator). Mocht het gunstig zijn om de aanbetaling door te schuiven naar een volgende
reis dan moet u beseffen dat het mogelijk is dat in de komende maanden deze operator failliet kan gaan
door de Covid-19 omstandigheden. Het is dan niet aannemelijk dat de aanbetaling die u reeds gedaan heeft
teruggestort wordt.
Wij kunnen u hierin adviseren omdat we iedere operator persoonlijk kennen.



We zouden de reis willen annuleren
Uitstel van de reis is niet mogelijk of wenselijk. Nature Trek Canada zal in overleg met jullie:

 contact opnemen met de Nederlandse consolidator voor annulering van vluchten, camper/auto etc.

 contact opnemen met iedere operator in Canada om de belangen van jullie, de reiziger, te behartigen
en annuleringskosten zo laag mogelijk te houden.

Belangrijk
1) Als jullie de reis zelf (willen) annuleren dan gelden voor de in Nederland gemaakte boekingen de ANVR

voorwaarden (zie laatste pagina). Houdt er rekening mee dat annuleringsverzekeringen niet bijspringen
wanneer u zelf annuleert. Verzekeringsmaatschappijen betalen – voor zover bij ons bekend – niet uit bij
een negatief reisadvies.

2) Nature Trek Canada (NTC) is een Canadees bedrijf en boekingen gemaakt door NTC in Canada vallen
daarom niet onder ANVR regels en, zoals eerder vermeld, geldt de Corona voucher niet. Reserveringen
en boekingen die voor de huidige reis gemaakt zijn moeten daarom geannuleerd worden en

annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing. ² Op de laatste pagina staan annuleringsvoorwaarden die

gelden voor tochten uitgevoerd door Nature Trek Canada.

² In Canada hanteert iedere operator andere regels. Nature Trek Canada is niet verantwoordelijk voor en

heeft geen invloed op de annuleringsvoorwaarden van de Canadese operators (excursies, accommodatie,
veerboten etc). Gedurende deze crisis houden sommige zich strikt aan de door hen gepubliceerde
annuleringsvoorwaarden, andere zijn soepeler. Nature Trek Canada heeft die regels inmiddels van alle
operators opgevraagd en overlegt op dit moment voor jullie met iedere operator wat de mogelijkheden
zijn. We doen hierbij ons uiterste best om de belangen van onze reizigers te bepleiten. Maar Nature Trek
Canada is echter niet verantwoordelijk voor het standpunt van deze operators en hoe zij hun
annuleringsvoorwaarden tot uitvoering brengen, naleven en/of wijzigen.

Vaak gestelde vragen
Moet je de Corona voucher accepteren?
Dat hoeft niet. Mocht een reiziger/reisgezelschap een reeds betaalde reissom terug willen, dan mag dat (zie
(https://www.anvr.nl/lists/nieuws/artikel.aspx?ID=8112 laatste alinea).

Echter:
1. De reisorganisatie is niet verplicht om dat bedrag binnen 6 maanden te betalen. Het gaat in dit geval om

de consolidator waarmee Nature Trek Canada in Nederland samenwerkt.
2. Als de reisorganisatie binnen die periode failliet gaat wordt de reissom niet terugbetaald want een

vordering op een reisorganisatie valt niet onder de SGR garantie.
3. De Corona Voucher valt wel onder de SGR garantie.

Kunnen we (aan)betalingen ‘stop’ zetten
Alle boekingen die we voor Canada reizen maken doen we uitsluitend na expliciete toestemming van jullie –
de reiziger. Na het maken van die reserveringen en boekingen worden door Nature Trek Canada direct
aanbetalingen gemaakt naar de verschillende operators omdat zonder die aanbetaling je de ‘plek’ niet
gewaarborgd is.



De ANVR regel is als volgt- als volgens de (aan)betalingsregels van de reisorganisator de klant nu (het
restant van) de reissom moet betalen voor een reis deze zomer, dan moet de klant hieraan voldoen. Als de
reiziger niet tijdig voldoet aan de betalingsregels, mag de reisorganisator de reis annuleren met de daarbij
behorende kosten voor de reiziger. https://www.anvr.nl/archief/reisvoorwaarden.aspx#Artikel-10

Dus als reizigers een (aanbetaling) factuur niet voldoen dan annuleert de reiziger effectief ‘zelf’ de reis en
Nature Trek Canada is dan genoodzaakt de onderdelen vernoemd in de factuur direct te annuleren.
Hiervoor gelden (1) ANVR voorwaarden voor boekingen gemaakt in Nederland en (2) de voorwaarden die
gelden voor boekingen gemaakt in Canada. Zie laatste pagina.

Hoe gaat het nu verder?
Wij houden de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) scherp in de gaten. We
volgen de informatie van de Canadese en Nederlandse overheid op en hebben nauw contact met onze
consolidator in Nederland en onze Canadese vertegenwoordigers.
We hopen, net als jullie, dat reizen spoedig weer mag en kan. Maar tot dat moment er is, werken we met
jullie en onze Nederlandse en Canadese ‘providers’ samen om jullie reisbelangen zo goed mogelijk te
behartigen.

Blijf gezond (en houdt afstand!)

Lo Camps, Annemarie Linders en Iwan Lewylle

Nature Trek Canada Ltd
https://naturetrek.ca/



Herhaling
ANVR reisvoorwaarden
(https://www.anvr.nl/DownloadItem/Reizigersvoorwaarden_2020_print.pdf -
artikel 9).

Belangrijk - ANVR regels zijn in 2019 aangepast waardoor in een eerdere versie van de
annuleringsvoorwaarden annulering tot 42 dagen voor vertrek nog op 15% stond.

Voor boekingen en reserveringen door NTC gemaakt in Nederland zal NTC de administratie kosteloos
afhandelen. Bij annulering gelden de volgende ANVR regels:
a. bij annulering tot de 42ste dag vóór vertrek: de aanbetaling. Bij NTC’s consolidator is dat 20% (ANVR
regels stellen een maximum in van 35% 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

Nature Trek Canada reisvoorwaarden
https://www.naturetrek.ca/wp-content/uploads/Individuele-Arrangementen-Reisvoorwaarden-2020.pdf

Voor reserveringen en boekingen gemaakt binnen Canada (excursies, begeleide

onderdelen, accommodatie, veerboten etc.) gelden de volgende voorwaarden³⁻⁴ 
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.

³ Vanwege de specifieke en onverwachte Covid-19 situatie neemt Nature Trek Canada contact op met

iedere individuele operator waarbij voor uw reis reserveringen of boekingen gemaakt zijn. We doen hierbij
ons uiterste best om de belangen van onze reizigers te bepleiten. Dit percentage is dus een richtlijn.

 ⁴ Voor excursies door Nature Trek Canada zelf uitgevoerd (zoals zeekajakken, wildernis expedities,

wandelingen etc) geldt (alleen en uitsluitend voor de Corona situatie) dat:
(1) aanbetalingen geldig zijn (en blijven) totdat de reis wel wordt uitgevoerd (voor reizigers die kiezen voor

de Corona voucher).
(2) voor reizigers die niet naar Canada (kunnen) komen in 2020 of 2021 brengen we de annuleringskosten

terug van 25% naar 8%. Dit is het minimum percentage wat Nature Trek Canada moet afstaan aan
watervliegtuigbedrijfjes, vergunningen en gidsen.

Kosten voor het samenstellen van uw Individuele Arrangement (€250) worden bij annulering sowieso niet
vergoed. Als uw reis echter uitgesteld 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 maar deze keer in positieve zin!


