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Beste mensen,
Hopelijk maken jullie het goed. In Canada vlakt de curve af - de resultaten verschillen per provincie. British
Columbia loopt voorop met een sterk afnemend aantal nieuwe COVID-19 gevallen. We laten ons leiden
door besluiten die de Canadese (en Nederlandse) overheden nemen aangaande reisverkeer tussen beide
landen. We hebben hieronder de laatste nieuwtjes opgenomen en tevens de werkwijze van Nature Trek
Canada mocht uw reis geannuleerd worden dit jaar door de huidige regelgeving.

Wat betreft het gebruiken van de Corona voucher
De Corona voucher is een ‘tegoed bon’ die bij een volgende reis besteed kan. Er zijn geen beperkende
voorwaarden. De consolidator die de voucher uitgeeft zal aangeven als dat WEL zo is. De voucher dient via
Nature Trek Canada te worden besteed bij dezelfde consolidator (genaamd Go Canada/Aireka) die de
voucher uitgeeft. Beide bedrijfsnamen staan vermeld op de voucher.
Voorbeeld: als jullie nu zouden vliegen met Air Transat en een camper van Fraserway huren dan kan (en
mag) dat bij een volgende reis KLM en Cruise Canada worden.

Wat betreft het bedrag op de Corona Voucher
Het totaalbedrag van aanbetaling en/of restbetaling wordt op de Corona voucher vermeld.

Wat betreft de restantbetaling
Belangrijk - de consolidator in Nederland gaat ermee akkoord dat Nature Trek Canada reizigers de
restantbetaling niet voldoen als al bijna zeker is dat de reis toch niet door kan gaan. Nature Trek Canada
past daarom de datum voor de restantbetaling aan van 6 weken voor vertrek naar 2 weken voor vertrek (als
jullie op dat moment nog geen bericht hebben gekregen van ons dat de reis definitief niet door kan gaan).
Vooralsnog geldt dit voor de maanden mei en juni. We hopen dat het daarna weer wat normaal wordt.

Wat betreft de datum waarop beslist gaat worden of de reis wel/niet doorgaat
Die data worden aangegeven door de Canadese toeleveranciers (vliegmaatschappijen, accommodatie,
camper en autoverhuur). Zij maken die beslissing op basis van richtlijnen van de Canadese overheid.
Ongeveer een maand voor vertrek is nu de datum waarop de consolidator bericht krijgt. Dit geldt voor de
maanden mei en juni. Omdat we voor de zomermaanden juli en augustus nog niet weten hoe de richtlijnen
zullen zijn, hanteert Nature Trek Canada 2 weken voor vertrek als uiterste datum. Tenzij, natuurlijk, de
Canadese overheid al aangeeft dat (bijvoorbeeld) voor de maand juli ook een inreis verbod zal gelden. Dan
nemen we eerder contact met u op - het heeft geen zin om jullie (en ons) aan het lijntje te houden.

Samenvattend:

 Als de reis NIET door kan gaan hoort u dat UITERLIJK 2 weken voor vertrek. Eerder als de Canadese
overheid dat aangeeft.

 Als de reis WEL door dan gaan hoort u dat ook UITERLIJK 2 weken voor vertrek. De restantbetaling
dient dan meteen te worden voldaan.



Wat is de ‘procedure’ als uw reis geannuleerd moet worden ?
1) Nature Trek Canada neemt contact met u op. Uiterlijk 14 dagen voor de geplande vertrekdatum. Eerder
als de Canadese overheid dat aangeeft. Let op - U kunt zelf al (eerder) aangeven als u de reis wil verzetten
naar 2021. Dat verandert de ‘timing’ niet, het versnelt alleen de procedure.
2) U krijgt ongeveer 4 weken voor (het geplande) vertrek een duidelijk overzicht van boekingen en
reserveringen die Nature Trek Canada in overleg met u gemaakt heeft voor uw Canada reis. Dit overzicht
laat zien wat de financiële gevolgen zijn als uw Canadareis uitstelt naar 2021. Dit overzicht helpt bij het
maken van een beslissing over uw reisplannen.
3) Nature Trek Canada assisteert u bij het maken van een beslissing en neemt vervolgens contact op met de
consolidator om in Nederland gemaakt reserveringen om te zetten in een Corona voucher dan wel een
annulering.
4) Nature Trek Canada annuleert in alle gevallen in Canada gemaakt reserveringen en boekingen.
5) We nemen in september 2020 contact met u op om de reis opnieuw voor te bereiden voor het volgende
jaar (2021). We gaan daarbij uit van het laatste routevoorstel en reserveringen schema, maar natuurlijk met
andere data.

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
Inzake Corona Voucher

 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.

 De voucher dient via Nature Trek Canada te worden besteed bij dezelfde consolidator (genaamd Go
Canada/Aireka) die de voucher uitgeeft. Beide bedrijfsnamen staan vermeld op de voucher.

 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).

 Voor Boekingen gemaakt in Nederland (vluchten, camper, etc.) geldt de Corona voucher.
 Voor Boekingen gemaakt in Canada (excursies, accommodatie, veerboten, etc.) geldt de Corona

voucher niet.

Wat zijn de mogelijkheden als we onze reis niet kunnen maken door het
inreisverbod?
1) Kiezen voor een andere reisdatum in het 2020 reis seizoen
Ons eerste voorstel is dan om de reis om te boeken naar een latere datum (ons voorstel zou zijn na 1
augustus 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) Kiezen voor 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.

3) Uitstel van de reis is niet mogelijk of wenselijk
De reis wordt dan geannuleerd en 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. 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
Mocht een reiziger/reisgezelschap een reeds betaalde reissom terug willen, dan mag dat
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. De Corona Voucher valt wel onder de
SGR garantie.

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

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!


