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Annuleringskosten verzekering
Er zijn vele redenen waardoor je geboekte reis
niet door kan gaan of moet worden afgebroken.
Kort voor vertrek lopen annuleringkosten op tot de
gehele reissom. Dit risico is eenvoudig uit te sluiten.

Voordelen:
• Snelle afwikkeling!
• Vergoeding niet gebruikte reisdagen bij plotseling
afbreken van de vakantie.
• Unieke extra dekking; vergoeding bij annulering/afbreking van de vakantie bij overlijden familie 3e graad!

Dekkingsoverzicht

Annuleringsverzekering

All Risk Annuleringsverzekering

Annuleringskosten voor
aanvang van de reis

kostprijs, max. reissom

kostprijs, max. reissom bij alle in de voorwaarden
omschreven redenen
75% vergoeding bij alle voor jou belangrijke
redenen los van de voorwaarden

Ongenoten reisdagen
ziekenhuisopname

pro rata reissom

pro rata reissom

uitval gehuurde camper mits
voortzetting van de reis niet
mogelijk is op de dag van uitval

pro rata reissom, max. 5 dagen

pro rata reissom, max. 5 dagen

voortijdig terugkeer

pro rata reissom

Pro rata reissom
75% vergoeding van pro rata reissom bij alle voor
jou belangrijke redenen los van de voorwaarden.

Premie

5½ %

7%

reissom (exclusief 21 %
assurantiebelasting)

reissom (exclusief 21 %
assurantiebelasting)

Uitbreidingen
Vertrekvertraging

1% reissom

1% reissom

Uitval waarnemer

1% reissom

1% reissom

Poliskosten

€ 3,50 per polis (exclusief 21 % assurantiebelasting)

€ 3,50 per polis (exclusief 21 % assurantiebelasting)

VOORWAARDEN

binnen 7 dagen na boeking van de reis afsluiten

binnen 7 dagen na boeking van de reis afsluiten

afzonderlijk afsluiten is mogelijk
de annuleringsverzekering kan ook worden
afgesloten voor het deel van de reissom dat het
verzekerde bedrag van een reeds bestaande doorlopende annuleringsverzekering overstijgt.
*N.B. wanneer eveneens de aflopende reisverzekering wordt afgesloten, betaal je slechts eenmaal poliskosten.** De waarnemer blijft apart als optie mee te verzekeren. Dit heeft als reden dat hierbij ook dekking is op jouw bij ons afgesloten reisverzekering voor hulpverlening en repatriëringkosten bij het voortijdig afbreken van de reis.

Zero risk aansprakelijkheid verzekering
Met deze verzekering ga jij onbezorgd op reis met jouw gehuurde camper of auto.
Je eigen risico, welke fors kan zijn, is met deze verzekering in bijna alle gevallen verzekerd.
Dekkingsoverzicht

Per huurauto

Camper Amerika & Canada

niet gedekt

US $1.000.000

verband houdende met verkeersdeelneming, per polis, per gebeurtenis

€ 25.000

€ 25.000

extra reis-/verblijfskosten i.v.m. bijwonen proces, per verzekerde

€ 3.000

€ 3.000

Repatriëring van het motorrijtuig, per motorrijtuig bij voortijdige terugkeer

€ 3.500

€ 3.500

$ 5000

$ 5000

$ 10.000

$ 10.000

€4

€ 7,50

Aanvullende bestuurdersaansprakelijkheid
(incl. hiermee verbandhoudende rechtsbijstand), per polis
Rechtsbijstand

Cascoschade
afdekking eigen risico (met uitzondering van z.g. uitgesloten cascoschade),
per motorrijtuig per gebeurtenis
uitgesloten cascoschade, per motorrijtuig per gebeurtenis

+ 21 % assurantiebelasting per huurauto per huurdag

+ 21 % assurantiebelasting
per camper per huurdag

Reisverzekering Comfort
Ga je goed verzekerd op reis?
Je ziektekostenverzekering dekt de risico’s van het reizen nooit voldoende af. Met de reisverzekering van Jan
Doets sluit je een naadloos aansluitende verzekering
op je reis af voor € 3.22 per dag.

Dekkingsoverzicht

Dekking

Personenhulpverlening

kostprijs

repatriëringkosten
extra verblijfskosten
extra kosten na natuurramp
geen eigen risico

kostprijs
kostprijs
€ 450,-

Telecommunicatiekosten

€ 100

Geneeskundige kosten

Voordelen:
• 100% kostprijsdekkend voor wereldwijde hulpverlening!
• 100% kostprijsdekkend voor medische kosten;
hoe hoog deze ook zijn!
• Ruime bagagedekking tot € 3.000,• laag eigen risico van € 50,- alleen voor bagage

Bagage

totaal
€ 3.000

Mobiele telefoons, smartphones

€ 300,-

waarvan ten hoogste voor de volgende
kostbaarheden:

iPods, tablets, laptops, computer-,
foto- en filmapparatuur

€ 1.500,-

(Zonne)brillen, contactlenzen, sieraden, horloges

€ 300,-

gemaakt buiten Nederland
gemaakt in Nederland

kostprijs
€ 1.000

(Elektrische) fietsen, zeil- en surfplanken en
rubberboten

€ 300,-

Tandheelkundige kosten

€ 350

Rolstoelen, gehoorapparaten, kunstgebitten

€ 300,-

Tijdens de reis aangeschafte artikelen die niet
voor de reis nodig zijn

€ 300,-

Ongevallen
bij overlijden
bij blijvende invaliditeit
zonder helm (mee)rijden op een motorrijwiel
met een cilinderinhoud van 50cc of meer

€ 25.000
€ 75.000
€ 5.000

Schade Logiesverblijven
alleen als de schade hoger is dan € 25

€ 300

Rechtsbijstand
buiten Europa

€ 25.000

Reisdocumenten

kostprijs

Totaal aan kostbare zaken uit een vervoermiddel

€ 750,-

Vervoerskosten voor teruggevonden bagage

€ 250,-

Noodaanschaf toiletartikelen en kleding

€ 250,-

Eigen risico per gebeurtenis

€ 50,-

Uitbreidingen
Ski & snowboard
Geld (€ 500 per polis)

€ 1,- (p.p. per dag)
€ 0,50 (p.p. of polis per dag)

Uitbreiding extra sportuitrusting ter
waarde van € 2500,- per verzekerde
(golfuitrusting, duikuitrusting, fiets,
ski’s, skischoenen etc)

€ 0,65 (p.p. per dag)

je hebt wellicht al een doorlopende
reisverzekering... prima... niets op tegen! Maar vergeef ons dat wij je even
vragen te controleren of:
+ deze doorlopende reisverzekering
ook dekking geeft voor reizen naar
de USA & Canada
+ Dat is alles... indien geen dekking...
dan is hier het unieke aanbod!

Comfort

€ 3,22
incl. 21 %
assurantiebelasting
per persoon per dag

Jan Doets biedt ook een “Optimaal dekking” aan voor
€ 4,02 incl. 21% assurantiebelasting p.p. per dag
De voordelen van de Optimaal dekking bovenop de
Comfortdekking zijn:
• Bagagedekking tot € 5.000,- per verzekerde.
• Hogere verzekerde waarde bij bagagerubrieken
• Geen eigen risico
• Geld en waardepapieren standaard meeverzekerd tot € 500,• 2 jaar nieuwwaarde uitkering op je bagage
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EEN CADEAU REISCHEQUE
VAN JAN DOETS
‘een pakketje reisplezier’
Wil je een familielid, vriend of collega verrassen?
Dat kan, Jan Doets biedt de mogelijkheid een
Reischeque cadeau te doen, wij noemen het ‘een
pakketje reisplezier’. In waardes van Euro 100,- per
reischeque kun je een naaste verrassen. Het is leuk
voor een huwelijksgeschenk, pensionering
geschenk, eigenlijk is iedere reden om Doets Fan ’s
te verrassen een goede reden een Jan Doets
reischeque cadeau te doen. Wellicht een leuke
opsteker om nog in ruil voor de reischeques
excursies toe te voegen aan de reis. Zo maak je de
beleving nog groter!
Informatie over de Jan Doets Reischeque:
info@jandoets.nl of bel 072-5753333
Have Doets Fun,
Team Jan Doets & Elske Doets (directeur)
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Stoelnummer reservering

Nice 2 Know!
Als je gaat vliegen naar de USA en Canada is het handig op de
hoogte te zijn van een aantal belangrijke weetjes.

Hoeveel bagage mag je mee?
Bij de meeste luchtvaartmaatschappijen mag je 1 bagage stuk
meenemen van 23 kilo als je economy vliegt. Toch zijn er
uitzonderingen:
1) Als je een losse vlucht boekt binnen Amerika of Canada dan is de
ruimbagage niet inbegrepen en betaal je circa $ 30,- per koffer.
2) Als je inter island flights hebt op Hawaii dan is de ruimbagage op
deze trajecten niet inbegrepen en betaal je circa $ 30,- per koffer
per traject.
3) Als je Business Class transatlantisch vliegt heb je extra bagage
vrijheid en mag je vaak 2 x 23 kilo per persoon meenemen. In je
e-ticket staat de bagage vrijheid keurig weergegeven. Of bij vragen
neem contact op met Danielle Mulder van onze afdeling luchtvaart
072-5753381 of luchtvaart@jandoets.nl
Onder voorbehoud van wijzigingen.
De hoeveelheid bagage en kosten hiervoor verschillen per airline en
de bovenstaande tekst is indicatief. Voor de meest up to date
informatie verwijzen wij naar: www.jandoets.nl/bagage-vlucht

!

De douane autoriteiten hebben de bevoegdheid je koffer open
te maken als deze al is ingecheckt. Zorg dat deze niet op slot is
aangezien zij de koffer echt open moeten kunnen maken. Als je
koffer is gecontroleerd vind je hiervan een brief van de inspectie in je bagage.

Handbagage:
Reis licht is ons advies. Alles wat je niet nodig hebt aan boord: neem
dit niet mee. Vanzelfsprekend geen vloeistoffen (alleen de toegestane hoeveelheden). Het is wel handig om je elektronische apparaten en opladers mee te nemen in je handbagage, omdat je ruimbagage niet op slot zit. Je mag max. 9 kilo pp meenemen. Wij adviseren
een rugzak i.p.v. de trolleys die vaak te groot zijn en ook lastig te
plaatsen zijn in de bagage rekken en vaak alsnog in het ruim moeten.
Zorg dat je toiletartikelen in een doorzichtig afgesloten ziplock zakje
hebt. Onder voorbehoud van wijzigingen.
Afwijkende bagage:
Dit kan zijn: golftas, kinderwagen, kinderzitjes, rolstoel, ski’s,
snowboards, ski schoenen, fietsen etc. Neem voor mogelijkheden en
kosten contact op met Danielle Mulder van onze afdeling luchtvaart
072-5753381 of luchtvaart@jandoets.nl

Diëten
Heb je een dieet, zoals glutenvrij bijv., laat dit direct weten bij reservering dan kunnen wij dit vastleggen. Neem voor mogelijkheden en
kosten contact op met Danielle Mulder van onze afdeling luchtvaart
072-5753381 of luchtvaart@jandoets.nl

INFO@JANDOETS.NL

Wij reserveren een stoel voor je, dat wil zeggen een plaats. Daarnaast
leggen wij indien mogelijk ook een stoelnummer vast. Dit is een
dienstverlening en geen recht. Dit is per luchtvaartmaatschappij anders. Bij sommige airlines is een stoelnummer reservering gratis maar
bij de meeste airlines moet je betalen voor een stoelnummer reservering. Bijv. Air Transat: de kosten voor Option Plus* van Euro 80,- tot
Euro 152,- per pp per retour. Bij KLM betaal je vanaf Euro 20,- pp per
enkele reis voor een stoelreservering. Bij Air Berlin, British Airways,
Lufthansa en Swiss betaal je vanaf Euro 30,- pp per enkele reis voor
een stoelnummer reservering. *Hierin zijn nog meer extra’s begrepen.
Onder voorbehoud van wijzigingen.

Baby’s
Voor baby’s kun je op onze website geen aparte prijzen vinden. Dit
omdat er afwijkende regels en kosten zijn voor baby’s.
Baby’s zijn kinderen van 0 t/m 1 jaar, dus tot 2 jaar.
Vliegen met een baby:
- baby’s hebben geen recht op een eigen vliegtuigstoel.
- baby’s dienen op schoot te worden vervoerd.
- baby’s mogen 1 stuk bagage meenemen van 10 kilo maximaal. Let op
hierop zijn uitzonderingen zoals Air Transat bijv. waar bagage expliciet doorgegeven dient te worden.
- voor baby’s t/m 6 maanden kunnen op verzoek en onder voorbehoud
van beschikbaarheid wiegjes worden besteld. Deze ‘cradles’ of ‘bassinet’ worden dan aan de wand voor je stoel bevestigd.
- een kinderwagen of een kinderzitje dienen onder de bagage vrijheid
van de volwassenen worden vervoerd. Je mag niet beide meenemen;
je zult of een kinderwagen of een kinderzitje mee kunnen nemen.
- baby’s dienen voor de USA en Canada een eigen paspoort te hebben.
Ook is ESTA verplicht voor baby’s.
- voor de baby mag een extra tas niet zwaarder dan 9 kilo aan boord
meegenomen worden door de ouders.
Kosten van vliegen met een baby:
- Je betaalt 10% van het losse vliegtarief naar je bestemming voor de
baby.
- Je betaalt een deel van de luchthavenbelasting voor de baby.
- Jan Doets handlingfee Euro 30,-. Neem voor mogelijkheden en kosten contact op met Danielle Mulder van onze afdeling luchtvaart
072-5753381 of luchtvaart@jandoets.nl
Baby’s in een huurauto of een camper:
-De baby en ook grotere kinderen tot 30 kilo dienen een kinderzitje of
een stoelverhoging te hebben. Bij Hertz kan je dit reserveren en betaal je hiervoor bij. Bij camperverhuurders is dit veelal niet beschikbaar en adviseren wij dit ter plaatse in een Walmart te kopen of evt.
zelf mee te nemen. Isofix is iets wat ze niet kennen in de USA en Canada. Deze stoeltjes kun je niet gebruiken in je huurauto of camper.
Verblijf in accommodaties of campers:
De baby heeft in een hotel geen recht op een eigen bed. Een babybedje kan bij boeking worden aangevraagd en indien beschikbaar ter
plaatse worden betaald. Ook hier geven wij het advies bij accommodaties en camper, koop bij Walmart een babybedje zodat je bij accommodaties niet afhankelijk bent van de grillen van een hotel en je
moet rekening houden met circa $ 15,- per dag wat hotels hiervoor
rekenen. Bij een camper geeft zo’n babybedje zekerheid dat je kind
niet uit bed valt, zeker bij de bovenslaper is dit geen fijne gedachte.
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De Nationale Parken van USA

De Nationale Parken van de Verenigde Staten zijn een
geliefde toeristische bestemming voor Amerikanen en
toeristen vanuit de gehele wereld.
De Nationale Parken maken ook deel uit van het erfgoed van de
Amerikaanse bevolking en zijn kwetsbare gebieden die beschermd moeten worden. Om de natuurlijke schoonheid van de
parken in stand te kunnen houden moet het aantal bezoekers
worden beperkt. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom
de toegangsprijzen aanzienlijk zijn verhoogd de afgelopen jaren.

Indianen. Een bekend voorbeeld van een Tribal Park is Monument Valley. Voor al deze parken geldt dat zij in schoonheid niet
voor de Nationale Parken onderdoen.
Een aantal van deze parken kennen ook een entreeprijs en vallen
niet onder de National Parks Pass. National Monuments en
State Parks vallen wel onder de National Parks.
De National Parks en Federal Recreational Lands Pass is persoonlijk. Als je een park binnengaat controleren de rangers de pas
met je handtekening met een geldig identiteitsbewijs.

Wij adviseren je om – wanneer je de Westelijke Staten bezoekt
– een National Parks and Federal Recreational Lands Pass te kopen bij het eerste park dat je bezoekt. De pas is een jaar geldig en
geeft toegang voor 4 volwassenen. Kinderen tot en met 15 jaar
zijn gratis. In 2016 kost de pass US$ 80,-*

Nadere informatie kun je vinden in onze Tips en op de volgende
sites: www.nps.gov en www.nationalparks.org
Daarnaast hebben vrijwel alle parken een eigen site met
prachtige foto’s en uitgebreide informatie zodat je straks
beslagen ten ijs komt.

Naast de Nationale Parken zijn er de State Parks, Recreational
Park Area’s, National Monuments en Tribal Parks gerund door

* Voor 2017 kunnen de prijzen wellicht wat omhoog gaan.
(Altijd onder voorbehoud van wijzigingen)

De Nationale Parken van Canada - 150 jaar!
Canada kent minder bekende Nationale Parken dan Amerika,
maar de schoonheid van de Canadese Parken doet niet onder
voor die van Amerika. Hier is nog veel ongerepte wildernis.
De verscheidenheid in landschap is kleiner, maar in Canada heb je
weer meer kans om wilde dieren te zien.
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In 2017 vieren de Canadese Parken feest, ze bestaan 150 jaar! Daarom
hoef je geen kosten te betalen voor toegang. Een fijne bijkomstigheid. Het betekent wel dat het in Nationale Parken als Banff en
Jasper meer bedrijvig zal zijn door lokale bezoekers. Zorg dat je vroeg
op pad gaat en zoek leuke wandel trails uit. Vaak zie je dan na 15 min.
lopen veel minder mensen. Let op de natuur stopt ook niet abrupt
buiten het Nationale Park. Vaak zijn de omliggende gebieden minstens zo mooi en trekken veel minder bezoekers.
Tip van Mrs. Canada: rij bij Banff richting Canmore en volg bij
Kanaskis ‘Smith Dorrien Trail’, een juweeltje en unieke belevenis!
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BC - Ferries Inside Passage
Prijzen: (per persoon, enkele reis)
per volwassene: CA $ 123,per kind (5 t/m 11 jaar): CA $ 62,Kinderen t/m 4 jaar: GRATIS
per auto/camper tot 20 ft:
CA $ 243,South: INSIDVE
North: INSIVNO

Southbound Prince Rupert - Port Hardy
Eerste afvaartdatum: 20 juni 2017
Laatste afvaartdatum: 14 september 2017
Vaardagen: juni, juli en september: even dagen
augustus: oneven dagen
Vertrektijd: 07.30 uur
Aankomsttijd: 23.30 uur
Er wordt een extra stop gemaakt in Bella Bella/Klemtu.

Reserverings- en communicatiekosten: € 30,- code: RESKOS
(onder voorbehoud van wijzigingen).

Northbound Port Hardy - Prince Rupert
Eerste afvaartdatum: 19 juni 2017
Laatste afvaartdatum: 13 september 2017
Vaardagen: juni, juli en september: oneven dagen
augustus: even dagen
Vertrektijd: 07.30 uur
Aankomsttijd: 23.30 uur
Er wordt een extra stop gemaakt in Bella Bella/Klemtu
Je vaart per ferry schip door de Inside Passage van Prince Rupert naar
Port Hardy of v.v. Onderweg zie je prachtige fjorden met watervallen en
eeuwenoud gematigd regenwoud. Een indrukwekkende reis die je bij Jan
Doets America Tours kunt reserveren. (ter plaatse niet meer mogelijk).

Discovery Coast Passage
Het is ook mogelijk vanuit Bella Bella naar Port Hardy te varen. Een
prachtige route door helblauw gekleurde wateren waarbij je veel kans
het op het zien van zee ottertjes, zeehonden, dolfijnen en zelfs walvissen. Prachtige bergen met eeuwige sneeuw en diepe gematigde regenwouden. Het lijkt net alsof je al in Alaska bent. Mrs. Canada heeft deze
zelf ook ondernomen en kan beamen dat het prachtig is. De route naar
Bella Bella vanaf Williams Lake is avontuurlijk. Een deel is onverhard en
er zit een steile bergpas in. Dit is ook een gravel road zonder relingen.
De maximale grootte van een camper is voor deze weg 22-23 ft. Voor de
meer avontuurlijke reiziger adviseert Mrs. Canada dit van harte. Mooie
campings en een prachtige lodge in Tweedmuir Provincial Park.

GEMAK Mrs. Canada kan ook korte ferry overtochten van
BC Ferries voor je reserveren! Biedt gemak zodat je niet uren in de
rij hoeft te wachten zodat je meer efficiënt met je tijd kunt omgaan. Het blijft belangrijk minimaal 45 minuten voor de overtocht
aanwezig te zijn in de haven. Gaat om de volgende trajecten:
Vaste land vanaf Vancouver-Vancouver Island of andersom
1 Horseshoe Bay - Nanaimo overtocht duurt 1,5 uur. Horseshoe
Bay ligt ten noorden van Vancouver en Nanaimo ligt halverwege
Vancouver Island. Praktisch als je in Parksville verblijft. Frequentie is 1,5-2 uur per overtocht afhankelijk van het seizoen.
2 Tsawwassen - Swartz Bay overtocht duur 1,5 uur. Tsawwassen
ligt ten zuiden van Vancouver, redelijk dichtbij de luchthaven.
Swartz Bay ligt net ten noorden van Victoria op Vancouver Island. Dichtbij Swartz Bay liggen de prachtige Butchart Gardens,
absoluut de moeite waard te bezoeken. Frequentie is ieder uur
of elke 2 uur per overtocht afhankelijk van het seizoen.
3 Horseshoe Bay - Langdale (Sunshine Coast)
Deze kan ook gereserveerd worden.
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Passagier Inside Passage South:
INSIDEP
Passagier Inside Passage North:
INSIDEN
toeslag per extra feet: CA $ 25,-

Bella Bella
Klemtu

1: Northbound Port Hardy Prince Rupert
2: Southbound Prince Rupert
- Port Hardy

Hut met douche en toilet geschikt voor max. 2 personen
(alleen voor Inside Passage)
BINNEN HUT

BUITEN HUT

Boekingscode

IPHBI

IPHBU

Prijs per hut

CA $ 100,-

CA $ 130,-

Aurora Lounge

Verstelbare stoel reservering CA $ 40,-

IPAURO

TIP
Route tip voor Vancouver Island:
Voor dit eiland moet je minimaal een week uittrekken. Het is eigenlijk een hoogtepunt op zich waar je de hele reis aan zou kunnen wijden inclusief de Sunshine Coast. Deze kust ligt ten noorden van Vancouver. Als je vanaf Vancouver per ferry naar Victoria
gaat adviseren wij: 2 nachten Victoria, 1 nacht Parksville, 2 nachten Tofino of Ucluelet met het Pacific Rim National Park, 1 of 2
nachten Campell River of Port McNeill om evt. dagtocht naar de
grizzlies van Knight Inlet te ondernemen en 1 nacht Port Hardy.

Kijk voor actuele tijden: www.bcferries.com
Prijzen voor ferry trajecten Vancouver-Vancouver Island.
• Kosten huurauto CA$ 57,- en camper tot 20 ft
• Per extra foot voor camper groter dan 20 ft CA$ 7,• Kosten per persoon volwassene CA$ 18,• Kosten per persoon
kind CA$ 9,(5 t/m 11 jaar)
3
• Reservereringkosten
1
per voertuig Euro 30,code: RESKOS
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Euregio, Vertrek uit je regio!

Kies maar uit…
Groningen

Den
Helder

Amsterdam Schiphol

170 km

Enschede

105 km
Arnhem

Rotterdam

141 km
130 km

222 km
Eindhoven

Düsseldorf International

Brussel Zaventem

TIP

Maastricht

TIP

Let op! Tip van Jan Doets
NS Hispeed brengt je al in 2 uur vanaf
Utrecht naar Düsseldorf Airport.
Vanaf Amsterdam is het circa 2,5 uur.
Een zeer aantrekkelijk aanbod qua
prijs en reistijden i.s.m. Air Berlin

Elske's Tip: "Vliegen vanaf
Düsseldorf is sneller dan
overstappen in de USA. Ik spreek
uit eigen goede ervaring!"
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USA-west region gateways

Kies maar uit…
In het westen van de USA zijn 9
‘gateways’... waar je je droomreis kunt
aanvangen. Ongeacht welke ‘gateway’
je kiest... in alle gevallen kun je alle
hoogtepunten van het westen
bezoeken!

7 Portland

9 Denver

2 San Francisco
5 Salt Lake City
1 Los Angeles

TIP

4 Phoenix

Elske's Tip:
"Vlieg per British Airways met
overstap in London non stop
naar LA, San Francisco, San
Diego, Phoenix, Las Vegas &
Denver. Gunstige vliegtijden."

8 San Diego
6 Houston

1 Los Angeles

3 Las Vegas

Van / naar Schiphol:
Dagelijks vanaf Schiphol Non stop vluchten.
Van / naar Brussel:
Dagelijks meerdere vluchten met overstap
USA Airports, London of Frankfurt!
Van / naar Düsseldorf:
7 x per week NON STOP
en meerdere vluchten met overstap
in USA Airport.

Van / naar Schiphol of Brussel:
Dagelijks meerdere vluchten met overstap
in USA Airport of in London Heathrow.

4 Phoenix

!

Van / naar Schiphol of Brussel:
Dagelijks meerdere vluchten met overstap in
USA Airport of in London Heathrow.

2 San Francisco

5 Salt Lake City

Van / naar Schiphol:
7 x per week NON STOP en meerdere vluchten
via London, Frankfurt en USA airport!
Van / naar Brussel:
Dagelijks meerdere vluchten met overstap
USA Airports, London of Frankfurt!
Van / naar Düsseldorf:
7 x per jaar (niet op dinsdag en zaterdag)
NON STOP en meerdere vluchten met
overstap in USA Airport.

!

3 Las Vegas

Van / naar Schiphol:
per Delta Air Lines of KLM dagelijks NON STOP
Van / naar Brussel:
Dagelijks meerdere vluchten met overstap
in USA Airport.

6 Houston
Van / naar Schiphol:
Dagelijks NON STOP.

INFO@JANDOETS.NL

7 Portland
Van / naar Schiphol:
7 x per week non stop per Delta Air Lines en
meerdere vluchten dagelijks vanaf Schiphol,
Brussel of Düsseldorf met overstap in
USA Airport. Of per Icelandair met overstap in Reykjavik, 3x per week ma*/di/do
vanaf medio april t/m medio okt 2016.
*vanaf 5 juni

!

8 San Diego
Van / naar Schiphol:
Dagelijks vanaf Schiphol met overstap in
London daarna non stop naar San Diego.

9 Denver
Van / naar Schiphol, Brussel of Düsseldorf:
Dagelijks meerdere vluchten met overstap in
USA Airport of in London Heathrow. Of
per Icelandair met overstap in Reykjavik
7 x per week.

!
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Florida Gateways
8 Jacksonville
1

1

4 Sanford
3 Orlando
7 Tampa

Kies maar uit…
Afstanden:

mijlen

kilometers

6 West Palm Beach
2 Fort Myers

rijtijd (circa)

Miami – Fort Lauderdale

30

48

1 uur

Miami – West Palm Beach

71

114

2 uur

Fort Myers – Fort Lauderdale

147

236

3 uur

Fort Myers – Miami

161

259

3,5 uur

Fort Myers – West Palm Beach

183

294

3,5 uur

Orlando – Tampa

92

148

2 uur

Fort Myers – Tampa

129

207

2,5 uur

Orlando – Jacksonville

143

230

3 uur

1 Miami

3 Orlando

5 Fort Lauderdale
1 Miami

6 West Palm Beach

Van /naar Schiphol:

Van/naar Schiphol en Brussel:

Van / naar Schiphol en Brussel:

Dagelijks meerdere vluchten met overstap

Dagelijks meerdere vluchten met overstap

Dagelijks meerdere vluchten met overstap in de

in de USA. Van /naar Dusseldorf:

in de USA of in London.

USA (uitwijk airport indien Miami, Fort Lauderdale

7 x per week Non Stop dagelijks.

Van / naar Dusseldorf:

of Orlando niet beschikbaar zijn. Echter alleen voor

Van/naar Schiphol en Brussel:

5 x per week vanaf 6 mei op ma, wo, vr, za en zo.

de terugreis).

Dagelijks meerdere vluchten met overstap
in de USA.

Vanaf Schiphol via London:

4 Sanford (2e luchthaven van Orlando)

7 Tampa

Dagelijks met British Airways.

Via Reykjavik:

Van / naar Schiphol en Brussel:

(Uitwijk airport indien terugvlucht Fort

Meerdere keren per week per Icelandair t/m mei.

Dagelijks meerdere vluchten met overstap in de

Myers niet beschikbaar is).

2 Fort Myers

USA (ook uitwijk airport indien vluchten vanuit

5 Fort Lauderdale
Van / naar Schiphol en Brussel:

Orlando of Fort Myers niet beschikbaar zijn).

8 Jacksonville

Van / naar Dusseldorf:

Dagelijks meerdere vluchten met overstap in

4 x per week NON STOP op di, do, za en zo.

de USA (uitwijk airport indien Miami niet

Van / naar Schiphol en Brussel:

Van / naar Schiphol, Brussel en Düsseldorf:

beschikbaar is).

Dagelijks meerdere vluchten met overstap in de

Dagelijks meerdere vluchten met overstap in de

USA (uitwijk airport indien vluchten vanaf Orlando

USA (Uitwijk airport indien vluchten vanaf Tampa/

niet beschikbaar zijn).

Miami niet beschikbaar zijn).
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Maak je ecologische footprint minder!

Wanneer je naar Amerika of Canada
vliegt moeten er meer dan 130 bomen,
een jaar lang, groeien om de vrijgekomen Co2 uitstoot op te nemen!

Je vliegt op een Groene stoel

TIP
Voor een retourvlucht USA of Canada kan je een CO2
compensatie aan je boeking toevoegen. Kosten hiervoor zijn
€ 10,- per retourticket code: CO2COM.
Een kleine maar wel hele goede bijdrage
aan je reis bij Jan Doets!

Wist je dat vliegen, ondanks de luchthavenbelastingen en
taxen, nog steeds onbelast is voor het milieu? Via GreenSeat
bieden wij je de mogelijkheid aan om de schadelijke uitstoot
van uw vliegreis te compenseren via duurzame energie- en
besparingsprojecten. GreenSeat is zeer actief in
milieubesparende projecten in ontwikkelingslanden.
Voor meer informatie over de projecten van GreenSeat kan je
kijken op www.greenseat.nl

EEN CADEAU REISCHEQUE VAN JAN DOETS

‘een pakketje reisplezier’
Wil je een familielid, vriend of collega verrassen? Dat kan, Jan Doets biedt
de mogelijkheid een Reischeque cadeau te doen, wij noemen het ‘een
pakketje reisplezier’. In waardes van Euro 100,- per reischeque kun je een
naaste verrassen. Het is leuk voor een huwelijksgeschenk, pensionering
geschenk, eigenlijk is iedere reden om Doets Fan ’s te verrassen een goede
reden een Jan Doets reischeque cadeau te doen. Wellicht een leuke
opsteker om nog in ruil voor de reischeques excursies toe te voegen aan de
reis. Zo maak je de beleving nog groter!
Informatie over de Jan Doets Reischeque:
info@jandoets.nl of bel 072-5753333

Have Doets Fun,
Team Jan Doets & Elske Doets (directeur)

INFO@JANDOETS.NL
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United & Air Canada
United behoort tot de grote 3 met een groot netwerk naar vele bestemmingen in de USA en Canada. Je vliegt met United
comfortabel in diverse klassen naar de USA en Canada. Het fijne is dat door de Star Alliantie waar o.a. Air Canada, Lufthansa en
Swiss deel van uit maken, je vliegreizen van deze airlines onbeperkt mag combineren. Jan Doets werkt al meer dan 20 jaar samen
met United en daarmee is United met Air Canada een preferred airline partner.

Doorverbindingen vanaf HUB’s

NON STOP bestemmingen?
Naar/Vanaf

Schiphol

Brussel

Dusseldorf

Washington DC

dagelijks

dagelijks

nee

Chicago

dagelijks

dagelijks

dagelijks

New York Newark

dagelijks

dagelijks

dagelijks

Houston

dagelijks

nee

nee

Toronto

dagelijks

Vanaf bovengenoemde non stop bestemmingen, ook wel
gateway en/of HUB genoemd kun je naar een groot scala van
eindbestemmingen vliegen in de USA en Canada. Binnenlands
zijn Denver, Las Vegas en San Francisco ook HUB’s waarvandaan
veel vluchten vertrekken naar een eindbestemming.

Tarieven, luchthavenbelastingen, seizoenen en boekingsklassen zijn vanaf andere
luchthavens dan Schiphol vaak anders.

Wat betekent dat overstappen?

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Als je vanaf Europa met United of Air Canada aankomt in de USA
of Canada ga je eerst door de douane en haal je je bagage van de
band en gaat ook hiermee door border protection en zet daarna
je bagage weer op een connecting flights/interline bagage band.
Je bagage is doorgelabeld naar de eindbestemming. Dit kost
even wat tijd dus voldoende overstaptijd op de 1e luchthaven van
aankomst in de USA en Canada is essentieel. Verder is binnenlands vliegen en overstappen terug naar Europa heel efficiënt en
kun je soms met 1 uur overstaptijd volstaan. In de USA en Canada is vliegen meer als een busverbinding.

Belangrijke luchthavens in West USA
Portland
Oregon

Salt Lake City

Stopovers

Las Vegas
Phoenix

United vliegt dagelijks met overstap naar San Francisco,
Los Angeles, Las Vegas, Phoenix, Portland Oregon en Denver.
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Een stopover betekent dat je voor een paar dagen uitstapt in 1
van de gateway steden zoals New York, Chicago, Washington DC
of Toronto. Het is fijn hier alvast te acclimatiseren voor als je
naar West USA gaat. Je mag een stopover veelal gratis maken als
je een retour West USA of Florida hebt. Je betaalt wel extra o.a.
de verblijfkosten.
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Pitch

WIFI

Wat is dat nu precies? Dat is de ruimte tussen jouw stoel en de stoel
voor je. Let wel: de ‘pitch’ wordt gemeten vanaf de achterzijde van je
rugleuning tot en met de achterzijde van de rugleuning van de stoel
voor je. Voor trans-Atlantische vluchten bedraagt de pitch:

United en Air Canada bieden tegen betaling WIFI aan tijdens de
meeste vluchten. De kosten zijn variabel.

United Economy:
Air Canada Economy:
United Economy Plus:
Premium Economy

In de luchthavenbelasting is een groot deel aan kosten voor brandstof en beveiliging inbegrepen. Vooral de kosten van brandstof zijn
door olie prijzen en dollar / euro verhouding sterk fluctuerend. Op het
moment dat je je reis bij Jan Doets reserveert rekenen wij op dat moment de actuele luchthavenbelastingen.

United Business:
Air Canada Business:

circa 79 cm
circa 79-82 cm
circa 89-92 cm
18 cm meer beenruimte, bredere stoel, groter tv scherm, premium maaltijden, gratis
wijn en drank op internationale vluchten,
groot hoofdkussen, incheck prioriteit en
voorrang bij bagagelevering
circa 140 cm met mogelijkheid voor
horizontale bedden.
circa 147 cm waarbij je individueel zit, niet
direct naast iemand. Mogelijkheid voor horizontale bedden.

Binnenlands kan de pitch in de Economy klasse kleiner zijn en is de
pitch in de Business klasse circa 100 cm.

Maaltijden

Luchthavenbelastingen

Luchthavenbelastingen veranderen veel, snel en altijd te laat. De oorzaak zijn de lokale autoriteiten die dit veroorzaken vooral omdat in
de luchthavenbelasting een component beveiligingskosten zit en een
component brandstof die gekoppeld is aan olie prijzen. Hierdoor behouden wij ons het recht voor om de luchthavenbelasting tot en met
de dag van vertrek te wijzigen en na te belasten.
Om deze vervelende verhogingen te voorkomen adviseren wij vaak
jouw vliegtickets incl. luchthavenbelasting op een door ons aangegeven keuzemoment volledig te betalen. Zo voorkom je verhoging op
verhoging.

Andere boekingsklasse
In de reissommen die wij publiceren op onze website is de laagst geprijsde boekingsklasse inbegrepen. Door vraag en aanbod kan het
zijn dat wij een minder goede beschikbaarheid hebben en een andere
boekingsklasse qua prijs moeten aanbieden. Je blijft nog steeds in
dezelfde Economy klasse vliegen maar betaalt helaas meer. Wij kijken altijd naar vertrekdagen om de door jouw gewenste vertrekdatum. Ook kijken wij naar partners zoals Air Canada of naar andere airlines. Onze afdeling verkoop kan je hiermee heel goed helpen.

Visum Waiver/ESTA en ETA

Tijdens de trans-Atlantische vlucht krijg je een maaltijd afgestemd op
het tijdstip van de dag. Vlak voor aankomst krijg je nog een snack. Alcoholische drankjes zijn niet inbegrepen tijdens de vliegreis, tenzij je
Business Class vliegt. Binnenlands krijg je afhankelijk van de duur van
de vlucht 1 non alcoholisch drankje en een klein zakje pinda’s. Op de
luchthaven heb je na de security voldoende opties om eten & drinken
te kopen om mee te nemen aan boord van de vlucht.

United en Air Canada zijn aangesloten airlines voor het Visum Waiver
en ESTA/ETA programma. Dat betekent dat je hiervan gebruik kunt
maken mits je voldoet aan de criteria. Zie hiervoor de Jan Doets reisvoorwaarden in deze publicatie.

Fly Green
Je kunt je CO2 uitstoot van je vliegreis compenseren met Greenseat
kosten Euro 10,- pp per retour.

Entertainment
Tijdens de trans-Atlantische vlucht zijn de stoelen voorzien van een
eigen entertainment scherm. Wij adviseren je eigen headset mee te
nemen. Op het entertainment scherm worden films, tv programma’s,
spelletjes en radio aangeboden. In de Business Class heb je een iets
uitgebreider entertainment programma en een iets groter scherm.
Ook heb je in de Business Class een stopcontact om evt. je telefoon of
andere elektronische apparaten op te laden. Let wel op dat dit Amerikaanse stopcontacten zijn waarvoor je een goed werkende converter*
nodig hebt.
*Voor Apple apparaten heb je een Apple converter nodig.
Op binnenlandse vluchten is er een zeer beperkt of geen entertainment systeem aanwezig.
INFO@JANDOETS.NL
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Air Transat
Air Transat is een Canadese luchtvaartmaatschappij die lijndienst vluchten uitvoert vanuit Schiphol en Brussel naar Canada. Air
Transat maakt deel uit van een reisbedrijf DMC Transat vanuit Montreal Canada. DMC is echt een reisorganisatie die veel
vakantiereizen regelt voor Canadezen. Het fijne is dat hierdoor Air Transat ook echt is afgestemd op vakantiegangers en het
vliegen feestelijker is en ook veel geïnvesteerd is in een nieuwe vloot en nieuwe cabines in de vliegtuigen. Kortom veel
toegevoegde waarde. Jan Doets en Air Transat werken al jarenlang nauw samen met elkaar en hebben voor jou als reiziger leuke
acties.

TIP
Alle Air Transat reizigers vanaf
Schiphol krijgen Euro 50,- pp
korting. Deze korting wordt
apart weergegeven bij je
reissom.

Welke belangrijke bestemmingen?
Naar/
Vanaf

Schiphol

non stop/direct

Toronto

non stop 4 x per week

heen maandag vanaf 19 juni t/m 28 aug 2017

Doorverbindingen vanaf HUB’s
Vanaf bovengenoemde non stop bestemmingen, ook wel
gateway genoemd worden er doorverbindingen naar een paar Canadese bestemmingen aangeboden.

retour zondag vanaf 18 juni t/m 27 aug 2017
heen dinsdag vanaf 9 mei t/m 10 okt. 2017
retour maandag vanaf 8 mei t/m 9 okt. 2017
heen donderdag vanaf 20 apr. t/m 19 okt. 2017
retour woensdag vanaf 19 apr. t/m 18 okt. 2017
heen zaterdag 6 mei t/m 28 okt. 2017

Wat betekent dat overstappen?
Bij Air Transat blijf je in het toestel zitten.

retour vrijdag 5 mei t/m 27 okt. 2017
Montreal

direct 4 x per week

heen maandag vanaf 19 juni t/m 28 aug 2017

via Toronto

retour zondag vanaf 18 juni t/m 27 aug 2017

Euregio

heen dinsdag vanaf 9 mei t/m 10 okt. 2017
retour maandag vanaf 8 mei t/m 9 okt. 2017
heen donderdag vanaf 20 apr. t/m 19 okt. 2017
retour woensdag vanaf 19 apr. t/m 18 okt. 2017
heen zaterdag 6 mei t/m 28 okt. 2017

Jazeker, vanaf Brussel kun je naar
Montreal vliegen 3x per week per
Air Transat.

retour vrijdag 5 mei t/m 27 okt. 2017
Calgary

non stop 1 x per week

Vancouver

non stop of direct

heen op dinsdag 16 mei t/m 26 sept. 2017 non stop
retour maandag 15 mei t/m 25 sept 2017 non stop
heen op zaterdag 6 mei t/m 14 okt. 2017 non stop
retour op vrijdag 5 mei t/m 13 okt. 2017 non stop
heen op zondag 25 juni t/m 3 sept 2017 non stop
retour op zaterdag 24 juni t/m 2 sept 2017 non stop
heen op di 16 mei t/m 26sept. 2017 direct via Calgary

Brussel Zaventem

retour ma 15 mei t/m 25 sept. 2017 direct via Calgary
heen op do 20 apr t/m 19 okt 2017 direct via Toronto
terug op wo 19apr t/m 18 okt 2017 direct via Toronto
Montreal

Vanaf Brussel

non stop

non stop 3 x per week

heen maandag vanaf 1 mei t/m 30 okt. 2017
retour zondag vanaf 30 apr t/m 29 okt. 2017

Stopover

heen woensdag vanaf 14 juni t/m 4 okt. 2017
retour dinsdag vanaf 13 juni t/m 3 okt. 2017

Dit is bij Air Transat niet mogelijk.

heen vrijdag vanaf 5 mei t/m 20 okt. 2017
retour donderdag vanaf 4 mei t/m 19 okt. 2017
Onder voorbehoud van wijzigingen.
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Pitch

Entertainment

Wat is dat nu precies? Dat is de ruimte tussen jouw stoel en de stoel
voor je. Let wel: de ‘pitch’ wordt gemeten vanaf de achterzijde van je
rugleuning tot en met de achterzijde van de rugleuning van de stoel
voor je. Voor trans-Atlantische vluchten bedraagt de pitch:
Economy Class:
Club Class:

circa 81 cm
circa 91 cm met geen mogelijkheid voor
horizontale bedden.

Tijdens de trans-Atlantische vlucht zijn de stoelen voorzien van een
eigen entertainment scherm. Wij adviseren je eigen headset mee te
nemen. Op het entertainment scherm worden films, tv programma’s,
spelletjes en radio aangeboden. In de Club Class heb je een iets uitgebreider entertainment programma en een iets groter scherm.

WIFI
Air Transat biedt geen WIFI aan tijdens de vlucht.

Maaltijden

Luchthavenbelastingen
In de luchthavenbelasting is een groot deel aan kosten voor brandstof en beveiliging inbegrepen. Vooral de kosten van brandstof zijn
door olie prijzen en dollar / euro verhouding sterk fluctuerend. Op het
moment dat je je reis bij Jan Doets reserveert rekenen wij op dat moment de actuele luchthavenbelastingen.
Luchthavenbelastingen veranderen veel, snel en altijd te laat. De oorzaak zijn de lokale autoriteiten die dit veroorzaken vooral omdat in
de luchthavenbelasting een component beveiligingskosten zit en een
component brandstof die gekoppeld is aan olie prijzen. Hierdoor behouden wij ons het recht voor om de luchthavenbelasting tot en met
de dag van vertrek te wijzigen en na te belasten.

Tijdens de trans-Atlantische vlucht krijg je een maaltijd afgestemd op
het tijdstip van de dag. Vlak voor aankomst krijg je nog een snack. Alcoholische drankjes zijn niet inbegrepen tijdens de vliegreis, tenzij je
Club Class vliegt.

Option Plus van Air Transat

Om deze vervelende verhogingen te voorkomen adviseren wij vaak
jouw vliegtickets incl. luchthavenbelasting op een door ons aangegeven keuzemoment volledig te betalen. Zo voorkom je verhoging op
verhoging.

Andere boekingsklasse

Dit is een service die je bij kunt kopen als je Economy vliegt. Je krijgt
vooral EXTRA service.
De Option Plus voordelen:
-gratis stoelreservering heen en terug.
-snel inchecken bij een aparte balie.
-snelle bagage afwikkeling.
-priority rij bij douane in Canada (Vancouver, Toronto en Montreal).
-priority boarding met instappen.
-10 kilo extra bagage vrijheid pp per enkele reis.
-Gratis koptelefoon.
-Gratis reissetje.
-Gratis welkomstdrankje
-Extra tussendoortje uit Bistro menukaart.
-Bier of wijn bij de maaltijd.
Kosten Option Plus*:
-stoel in het midden Euro 80,-pp per retour.
-stoel in een rij van 2 op de vleugel of een stoel in een rij van 3 bij het
raam voor of achter de vleugel Euro 88,- pp per retour.
-stoel in een reis van 2 naast elkaar Euro 112,- pp per retour.
-stoel met meer beenruime Euro 152,- pp per retour, let wel deze stoel
is smaller en heeft een vaste armleuning.
*Kosten Option Plus komen bovenop de beschikbaar boekingsklasse
voor Air Transat.
De Option Plus reserveren wij na het vastleggen van de vliegreis. Als
je de reis moet annuleren zijn de kosten van de Option Plus niet restitueerbaar.

INFO@JANDOETS.NL

In de reissommen die wij publiceren op onze website is de laagst geprijsde boekingsklasse inbegrepen. Door vraag en aanbod kan het
zijn dat wij een minder goede beschikbaarheid hebben en een andere
boekingsklasse qua prijs moeten aanbieden. Je blijft nog steeds in
dezelfde Economy klasse vliegen maar betaalt helaas meer. Wij kijken altijd naar vertrekdagen om de door jouw gewenste vertrekdatum. Ook kijken wij naar andere airlines. Onze afdeling verkoop kan
je hiermee heel goed helpen.

Visum Waiver/ESTA en ETA
Air Transat is een aangesloten airline voor het ETA programma. Dat
betekent dat je hiervan gebruik kunt maken mits je voldoet aan de
criteria. Zie hiervoor de Jan Doets reisvoorwaarden in deze publicatie.

Fly Green
Je kunt je CO2 uitstoot van je vliegreis compenseren met Greenseat
kosten Euro 10,- pp per retour.

Bestemmingen Air Transat

Calgary
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British Airways & American Airlines
British Airways is de nationale luchtvaartmaatschappij van het Verenigd Koninkrijk en daarmee echte ‘Engelse Trots’. British
Airways heeft een groot aantal non stop verbindingen vanaf London Heathrow naar de USA en Canada. Het fijne is dat British
Airways op London Heathrow haar eigen terminal heeft en daarmee het overstappen efficiënt is. Daarnaast vlieg je direct vanaf
London naar je eindbestemming in de USA en Canada en heb je geen stress met dounane en overstappen in de USA of Canada.
British Airways zit in de alliantie One World met American Airlines dit betekent dat je ook heel goed kan combineren met deze 2
airlines. Bijv. heen vanaf Schiphol non stop naar Philadelphia en dan door naar je eindbestemming in de USA per American
Airlines en retour per British Airways vanaf bijv. San Diego non stop naar London Heathrow en door naar Schiphol. Het fijne is dat
British Airways in tegenstelling tot United laat vertrekt vanaf West USA en zo kun je op je gemak je camper inleveren op de dag
van vertrek en ’s avonds terugvliegen. British Airways heeft ook een tussenklasse Premium tussen Economy en Business die bijna
20 cm meer ruimte biedt!

Welke belangrijke bestemming?
Naar/Vanaf

Schiphol

met overstap in London Heathrow

USA:
Philadelphia

dagelijks non stop

Doorverbindingen vanaf HUB’s
Vanaf bovengenoemde non stop bestemming, ook wel gateway
en/of HUB genoemd zoals Philadelphia kun je naar een groot scala
van eindbestemmingen vliegen in de USA per American Airlines.

dagelijks

New York JFK

dagelijks

New York Newark

dagelijks

Boston

dagelijks

Washington DC

dagelijks

Chicago

dagelijks

Atlanta

dagelijks

Orlando

dagelijks

Tampa

dagelijks

Miami

dagelijks

Houston

dagelijks

Dallas

dagelijks

Denver

dagelijks

Las Vegas

dagelijks

Phoenix

dagelijks

Seattle

dagelijks

Portland Oregon

dagelijks

San Francisco

dagelijks

Los Angeles

dagelijks

San Diego

dagelijks

Wat betekent dat overstappen?
Als je vanaf Europa met Amerian Airlines aankomst in Philadelphia ga
je eerst door de douane en haal je je bagage van de band en gaat ook
hiermee door border protection en zet daarna je bagage weer op een
connecting flights/interline bagage band. Je bagage is doorgelabeld
naar de eindbestemming. Dit kost even wat tijd dus voldoende overstaptijd op de 1e luchthaven van aankomst in de USA is essentieel.
Verder is binnenlands vliegen en overstappen terug naar Europa heel
efficiënt en kun je soms met 1 uur overstaptijd volstaan. In de USA is
vliegen meer als een busverbinding.

Belangrijke luchthavens in West USA
Portland
Oregon

Canada:
Montreal

dagelijks

Toronto

dagelijks

Calgary

dagelijks

Vancouver

dagelijks

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Salt Lake City
Las Vegas

San Diego

Phoenix

British Airways vliegt dagelijks non stop vanaf London Heathrow
naar San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Phoenix en Denver.
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Stopover

WIFI

Een stopover betekent dat je voor een paar dagen uitstapt in de gateway stad Philadelphia. Het is fijn hier alvast te acclimatiseren voor
als je naar West USA gaat. Je mag een stopover veelal gratis maken
als je een retour West USA of Florida hebt. Je betaalt wel extra o.a.
de verblijfkosten.

Pitch
Wat is dat nu precies? Dat is de ruimte tussen jouw stoel en de stoel
voor je. Let wel: de ‘pitch’ wordt gemeten vanaf de achterzijde van je
rugleuning tot en met de achterzijde van de rugleuning van de stoel
voor je. Voor trans-Atlantische vluchten bedraagt de pitch:
British Airways Economy: circa 79 cm =World Traveler
American Airlines Economy: circa 79 cm
British Airways Premium Economy: circa 97 cm =World Traveler Plus
British Airways Business: ca 180 cm met mogelijkheid voor horizontale bedden. =Club World
American Airlines binnenlands kan de pitch in de Economy klasse
kleiner zijn en is de pitch in de Business klasse circa 100 cm.

British Airways biedt geen WIFI aan.

Luchthavenbelastingen
In de luchthavenbelasting is een groot deel aan kosten voor brandstof en beveiliging inbegrepen. Vooral de kosten van brandstof zijn
door olie prijzen en dollar / euro verhouding sterk fluctuerend. Op het
moment dat je je reis bij Jan Doets reserveert rekenen wij op dat moment de actuele luchthavenbelastingen.
Luchthavenbelastingen veranderen veel, snel en altijd te laat. De oorzaak zijn de lokale autoriteiten die dit veroorzaken vooral omdat in
de luchthavenbelasting een component beveiligingskosten zit en een
component brandstof die gekoppeld is aan olie prijzen. Hierdoor behouden wij ons het recht voor om de luchthavenbelasting tot en met
de dag van vertrek te wijzigen en na te belasten.
Om deze vervelende verhogingen te voorkomen adviseren wij vaak
jouw vliegtickets incl. luchthavenbelasting op een door ons aangegeven keuzemoment volledig te betalen. Zo voorkom je verhoging op
verhoging.

Andere boekingsklasse

Maaltijden

Tijdens de trans-Atlantische vlucht krijg je een maaltijd afgestemd op
het tijdstip van de dag. Vlak voor aankomst krijg je nog een snack. Alcoholische drankjes zijn 1x inbegrepen tijdens de vliegreis, tenzij je
Business Class vliegt. Binnenlands per American Airlines krijg je afhankelijk van de duur van de vlucht 1 non alcoholisch drankje en een
klein zakje pinda’s. Op de luchthaven heb je na de security voldoende
opties om eten & drinken te kopen om mee te nemen aan boord van
de vlucht. Op het traject vanaf Schiphol naar London Heathrow krijg
je geen drinken of eten.

Entertainment
Tijdens de trans-Atlantische vlucht zijn de stoelen voorzien van een
eigen entertainment scherm. Wij adviseren je eigen headset mee te
nemen. Op het entertainment scherm worden films, tv programma’s,
spelletjes en radio aangeboden. In de Business Class heb je een iets
uitgebreider entertainment programma en een iets groter scherm.
Ook heb je in de Business Class een stopcontact om evt. je telefoon of
andere elektronische apparaten op te laden. Let wel op dat dit Amerikaanse stopcontacten zijn waarvoor je een goed werkende converter* nodig hebt.
*Voor Apple apparaten heb je een Apple converter nodig.
Op binnenlandse vluchten is er een zeer beperkt of geen entertainment systeem aanwezig.

INFO@JANDOETS.NL

In de reissommen die wij publiceren op onze website is de laagst geprijsde boekingsklasse inbegrepen. Door vraag en aanbod kan het zijn
dat wij een minder goede beschikbaarheid hebben en een andere boekingsklasse qua prijs moeten aanbieden. Je blijft nog steeds in dezelfde Economy klasse vliegen maar betaalt helaas meer. Wij kijken
altijd naar vertrekdagen om de door jouw gewenste vertrekdatum.
Ook kijken wij naar partners zoals American Airlines of naar andere
airlines. Onze afdeling verkoop kan je hiermee heel goed helpen.

Visum Waiver/ESTA en ETA
British Airways en American Airlines zijn aangesloten airlines voor
het Visum Waiver en ESTA /ETA programma. Dat betekent dat je hiervan gebruik kunt maken mits je voldoet aan de criteria. Zie hiervoor
de Jan Doets reisvoorwaarden in deze publicatie.

Fly Green
Je kunt je CO2 uitstoot van je vliegreis compenseren met Greenseat
kosten Euro 10,- pp per retour.
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KLM/Air France en Delta Air Lines

KLM roept bij veel Nederlanders een gevoel van nationale trots op. Al meer dan 10 jaar is KLM in eigendom van Air France en
werken zij samen in het Skyteam met Delta Air Lines. Dat betekent dat je soms heen in een Delta machine vliegt en terug in een
KLM machine of dat je heen vliegt in een KLM machine en terug met Air France. Recent heeft de KLM nieuwe Dreamline
toestellen aangeschaft, boeings 787, die op Calgary, New York en San Francisco worden ingezet. De vernieuwde business class
van KLM is alleen beschikbaar in deze toestellen en boeings 747. Groot voordeel van de KLM is het grote aantal NON STOP
verbindingen vanaf Schiphol. Jan Doets werkt al meer dan 30 jaar samen met KLM / Air France en Delta Air Lines.

Welke non stopbestemmingen?
Naar/Vanaf

Doorverbindingen vanaf HUB’s

Schiphol

Welke airline

Brussel

New York JFK

4x per dag

2x KLM en 2x Delta

1x per dag Delta

Newark

1x per dag

Delta

Boston

2x per dag

Delta

Washington DC

1x per dag

KLM

Chicago

1x per dag

KLM

Detroit

4x per dag

Delta

Altanta

4x per dag

3x Delta en 1x KLM

Minneapolis

3x per dag

Delta

Houston

1x per dag

Salt Lake City

1x per dag

Delta vanaf 1 mei + KLM
1 extra vlucht 3x per week

Seattle

2x per dag

Delta

Portland

1x per dag

Delta

San Francisco

1x per dag

KLM 1 extra vlucht op wo
en zo.

Los Angeles

1x per dag

1 extra vlucht 6x per week
niet op za.

USA van Oost naar West:

Vanaf diverse bovengenoemde non stop bestemmingen*, ook
wel gateway en/of HUB genoemd kun je naar een groot scala van
eindbestemmingen vliegen in de USA en Canada.
*Detroit, Minneapolis, New York en Atlanta.

Wat betekent dat overstappen?

1x per dag Delta

Als je vanaf Europa met KLM/Delta of Air France aankomst in de USA
of Canada ga je eerst door de douane en haal je je bagage van de band
en gaat ook hiermee door border protection en zet daarna je bagage
weer op een connecting flights/interline bagage band. Je bagage is
doorgelabeld naar de eindbestemming. Dit kost even wat tijd dus voldoende overstaptijd op de 1e luchthaven van aankomst in de USA is
essentieel. Verder is binnenlands vliegen en overstappen terug naar
Europa heel efficiënt en kun je soms met 1 uur overstaptijd volstaan.
In de USA is vliegen meer als een busverbinding.

Belangrijke luchthavens in West USA
Portland
Oregon

CANADA van Oost naar West:
Montreal

1x per dag

KLM

Toronto

1x per dag

KLM 1 extra vlucht 4 x per
week niet op di, do en zo.

Calgary

1x per dag

KLM

Edmonton

4x per week

KLM op di, do, vr en zo.

Vancouver

1x per week

KLM

Salt Lake City
Las Vegas

Tarieven, luchthavenbelastingen, seizoenen en boekingsklassen zijn vanaf andere
luchthavens dan Schiphol vaak anders.
Onder voorbehoud van wijzigingen.

San Diego

Phoenix

KLM en Delta Air Lines vliegen naar een groot aantal belangrijke
luchthavens non stop t.w. San Francisco, Los Angeles, Portland Oregon, Seattle en Salt Lake City. Las Vegas, Phoenix en Denver kan je
alleen met een overstap bereiken
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tainmentsysteem aan boord. Delta Air Lines biedt een 24 uurs wifi
pas aan voor USD16 (ex tax)

Stopover
Een stopover betekent dat je voor een paar dagen uitstapt in 1 van de
gateway steden zoals New York. Het is fijn hier alvast te acclimatiseren voor als je naar West USA gaat. Je mag een stopover veelal gratis
maken als je een retour West USA of Florida hebt. Je betaalt wel extra o.a. de verblijfkosten. Informeer bij onze afdeling verkoop naar
mogelijkheden en kosten.

Pitch
Wat is dat nu precies? Dat is de ruimte tussen jouw stoel en de stoel
voor je. Let wel: de ‘pitch’ wordt gemeten vanaf de achterzijde van je
rugleuning tot en met de achterzijde van de rugleuning van de stoel
voor je. Voor trans-Atlantische vluchten bedraagt de pitch:
KLM & Air France Economy:
Delta Air Lines Economy:
KLM Economy Comfort:
KLM Business:

Delta Air Lines:

Air France:

circa 79 cm
circa 81,5 cm
circa 89 cm
circa 145 cm met mogelijkheid voor
horizontale bedden alleen in Boeing
747’s en enkele Boeing 777-300 ER.
circa 145 cm met mogelijkheid voor
horizontale bedden m.u.v. op de
machine 757-200.
circa 145 cm met mogelijkheid voor
bijna 85% horizontale bedden.

Binnenlands kan de pitch in de Economy klasse kleiner zijn en is de
pitch in de Business klasse circa 100 cm.

Maaltijden
Tijdens de trans-Atlantische vlucht krijg je een maaltijd afgestemd op
het tijdstip van de dag. Vlak voor aankomst krijg je nog een snack. Alcoholische drankjes zijn 1x inbegrepen tijdens de vliegreis, tenzij je
Business Class vliegt. Binnenlands krijg je afhankelijk van de duur van
de vlucht 1 non alcoholisch drankje en een klein zakje pinda’s. Op de
luchthaven heb je na de security voldoende opties om eten & drinken
te kopen om mee te nemen aan boord van de vlucht.

Luchthavenbelastingen
In de luchthavenbelasting is een groot deel aan kosten voor brandstof en beveiliging inbegrepen. Vooral de kosten van brandstof zijn
door olie prijzen en dollar / euro verhouding sterk fluctuerend. Op het
moment dat je je reis bij Jan Doets reserveert rekenen wij op dat moment de actuele luchthavenbelastingen.
Luchthavenbelastingen veranderen veel, snel en altijd te laat. De oorzaak zijn de lokale autoriteiten die dit veroorzaken vooral omdat in
de luchthavenbelasting een component beveiligingskosten zit en een
component brandstof die gekoppeld is aan olie prijzen. Hierdoor behouden wij ons het recht voor om de luchthavenbelasting tot en met
de dag van vertrek te wijzigen en na te belasten.
Om deze vervelende verhogingen te voorkomen adviseren wij vaak
jouw vliegtickets incl. luchthavenbelasting op een door ons aangegeven keuzemoment volledig te betalen. Zo voorkom je verhoging op
verhoging.

Andere boekingsklasse
In de reissommen die wij publiceren op onze website is de laagst geprijsde boekingsklasse inbegrepen. Door vraag en aanbod kan het
zijn dat wij een minder goede beschikbaarheid hebben en een andere
boekingsklasse qua prijs moeten aanbieden. Je blijft nog steeds in
dezelfde Economy klasse vliegen maar betaalt helaas meer. Wij kijken altijd naar vertrekdagen om de door jouw gewenste vertrekdatum. Ook kijken wij naar partners zoals United of naar andere airlines. Onze afdeling verkoop kan je hiermee heel goed helpen.
Economy Comfort, hiervoor krijg je 10 cm meer beenruimte. Verder
geen extra maaltijden of extra luxe. Kosten bedragen Euro 90,- tot
160,- per enkele reis per persoon afhankelijk van de bestemming waar
je heen vliegt. Informeer bij onze afdeling verkoop naar mogelijkheden en kosten.

Visum Waiver/ESTA en ETA

Entertainment
Tijdens de trans-Atlantische vlucht zijn de stoelen voorzien van een
eigen entertainment scherm. Wij adviseren je eigen headset mee te
nemen. Op het entertainment scherm worden films, tv programma’s,
spelletjes en radio aangeboden. In de Business Class heb je een iets
uitgebreider entertainment programma en een iets groter scherm.
Ook heb je in de Business Class een stopcontact om evt. je telefoon of
andere elektronische apparaten op te laden. Let wel op dat dit Amerikaanse stopcontacten zijn waarvoor je een goed werkende converter* nodig hebt.
*Voor Apple apparaten heb je een Apple converter nodig.
Op binnenlandse vluchten is er een zeer beperkt of geen entertainment systeem aanwezig.

KLM/Air France en Delta Air Lines zijn aangesloten airlines voor het
Visum Waiver en ESTA/ETA programma. Dat betekent dat je hiervan
gebruik kunt maken mits je voldoet aan de criteria. Zie hiervoor de
Jan Doets reisvoorwaarden in deze publicatie.

Fly Green
Je kunt je CO2 uitstoot van je vliegreis compenseren met Greenseat
kosten Euro 10,- pp per retour.

WIFI
KLM/Air France en Delta Air Lines bieden tegen betaling WIFI aan tijdens de vlucht.
Op dit moment is KLM nog aan het testen aan boord van de B777-300
toestellen. Kosten zijn Euro 10,95 per uur of Euro 19,95 voor de hele
vlucht. Andere toestellen dus niet. Op intercontinentale klm vluchten kan je tegen betaling e-mails en sms’jes versturen via het enterINFO@JANDOETS.NL
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Air Berlin
Air Berlin is een zeer betrouwbare en de 2e airline van Duitsland. Ethiad uit Verenigde Arabische Emiraten is de
moedermaatschappij van Air Berlin. Daarmee wordt er veel geïnvesteerd in upgrading en vernieuwing van het product van Air
Berlin. Je zult misschien denken waarom helemaal vertrekken vanaf Dusseldorf. Het fijne is dat Air Berlin non stop vliegt vanaf
Dusseldorf naar Miami, Orlando, Fort Myers, San Francisco, Los Angeles, New York en Boston. Het is een stuk sneller om vanuit
Nederland max. 2-2,5 uur naar Dusseldorf te rijden en dan vanuit hier non stop naar de USA te vliegen i.p.v. met een overstap in
de USA; deze overstap kost veel meer tijd door douane, wachttijd en extra vliegtijd. Ik heb al een paar maal met Air Berlin
gevlogen, zeker met kinderen is het een zegen dit zo te doen.

Welke belangrijke bestemmingen?

Belangrijke luchthavens in West USA

Naar/Vanaf

Dusseldorf

New York JFK

non stop

dagelijks

Miami

non stop

dagelijks

Orlando

non stop

vanaf 6 mei ma, wo, vr, za en zo

Fort Myers

non stop

4x in de week op di, do, za en zo

Los Angeles

non stop

ma, wo, do, za en zo en vanaf 2mei
dagelijks

San Francisco

non stop

vanaf 1 mei dagelijks

Boston

non stop

vanaf 4 mei dagelijks

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Air Berlin vliegt non stop naar Los Angeles en San Francisco.

Doorverbindingen vanaf HUB’s

Stopover

Vanaf bovengenoemde non stop bestemmingen, ook wel gateway
genoemd worden er doorverbindingen naar een groot aantal Amerikaanse en Caribbean bestemmingen per American Airlines aangeboden.

Dit is bij Air Berlin niet mogelijk.

Wat betekent dat overstappen?
Als je vanaf Europa met Air Berlin aankomt in bijv. Miami ga je
eerst door de douane en haal je je bagage van de band en gaat
ook hiermee door border protection en zet daarna je bagage
weer op een connecting flights/interline bagage band. Je bagage
is doorgelabeld naar de eindbestemming. Dit kost even wat tijd
dus voldoende overstaptijd op de 1e luchthaven van aankomst in
de USA is essentieel. Verder is binnenlands vliegen en overstappen terug naar Europa heel efficiënt en kun je soms met 1 uur
overstaptijd volstaan. In de USA is vliegen meer als een busverbinding.
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moment dat je je reis bij Jan Doets reserveert rekenen wij op dat moment de actuele luchthavenbelastingen.

Euregio
Air Berlin is een airline bij uitstek om
vanuit de Euregio te vertrekken. Als je
ten oosten van het IJsselmeer woont
of in Groningen, Drenthe en Limburg
is Dusseldorf sowieso een heel interessante, efficiënte en moderne
luchthaven om vandaan te
vertrekken. Schiphol is dan
niet je 1e keuze tenzij je
naar Canada gaat.

Voor vertrek vanaf Dusseldorf betaal je wel extra € 45,- vliegtax p.p.

Düsseldorf International

Luchthavenbelastingen veranderen veel, snel en altijd te laat. De oorzaak zijn de lokale autoriteiten die dit veroorzaken vooral omdat in
de luchthavenbelasting een component beveiligingskosten zit en een
component brandstof die gekoppeld is aan olie prijzen. Hierdoor behouden wij ons het recht voor om de luchthavenbelasting tot en met
de dag van vertrek te wijzigen en na te belasten.
Om deze vervelende verhogingen te voorkomen adviseren wij vaak
jouw vliegtickets incl. luchthavenbelasting op een door ons aangegeven keuzemoment volledig te betalen. Zo voorkom je verhoging op
verhoging.

Pitch
Wat is dat nu precies? Dat is de ruimte tussen jouw stoel en de stoel
voor je. Let wel: de ‘pitch’ wordt gemeten vanaf de achterzijde van je
rugleuning tot en met de achterzijde van de rugleuning van de stoel
voor je. Voor trans-Atlantische vluchten bedraagt de pitch:
Economy Class:
Business Class:

circa 76 cm
ca 140 cm met mogelijkheid voor
horizontale bedden.
Air Berlin biedt nu ook zogenaamde XL-Seats aan. Hier heb je 15 cm
extra beenruimte, de kosten bedragen 80 euro per persoon per enkele reis. American Airlines binnenlands kan de pitch in de Economy
klasse kleiner zijn en is de pitch in de Business klasse circa 100 cm.

Maaltijden
Tijdens de trans-Atlantische vlucht krijg je een maaltijd afgestemd op
het tijdstip van de dag. Vlak voor aankomst krijg je nog een snack. Alcoholische drankjes zijn 1x inbegrepen tijdens de vliegreis, tenzij je Business Class vliegt. Binnenlands per American Airlines krijg je afhankelijk
van de duur van de vlucht 1 non alcoholisch drankje en een klein zakje
pinda’s. Op de luchthaven heb je na de security voldoende opties om
eten & drinken te kopen om mee te nemen aan boord van de vlucht.

Entertainment
Tijdens de trans-Atlantische vlucht zijn de stoelen voorzien van een
eigen entertainment scherm. Wij adviseren je eigen headset mee te
nemen. Op het entertainment scherm worden films, tv programma’s,
spelletjes en radio aangeboden. In de Business Class heb je een iets
uitgebreider entertainment programma en een iets groter scherm.
Ook heb je in de Business Class een stopcontact om evt. je telefoon of
andere elektronische apparaten op te laden. Let wel op dat dit Amerikaanse stopcontacten zijn waarvoor je een goed werkende converter* nodig hebt. *Voor Apple apparaten heb je een Apple converter
nodig. Op binnenlandse vluchten is er een zeer beperkt of geen entertainment systeem aanwezig.

Andere boekingsklasse
In de reissommen die wij publiceren op onze website is de laagst geprijsde boekingsklasse inbegrepen. Door vraag en aanbod kan het
zijn dat wij een minder goede beschikbaarheid hebben en een andere
boekingsklasse qua prijs moeten aanbieden. Je blijft nog steeds in
dezelfde Economy klasse vliegen maar betaalt helaas meer. Wij kijken altijd naar vertrekdagen om de door jouw gewenste vertrekdatum. Ook kijken wij naar andere airlines. Onze afdeling verkoop kan
je hiermee heel goed helpen.

Visum Waiver/ESTA
Air Berlin is een aangesloten airline voor het Visum Waiver en ESTA
programma. Dat betekent dat je hiervan gebruik kunt maken mits je
voldoet aan de criteria. Zie hiervoor de Jan Doets reisvoorwaarden in
deze publicatie.

Fly Green
Je kunt je CO2 uitstoot van je vliegreis compenseren met Greenseat
kosten Euro 10,- pp per retour.

Bestemmingen Air Berlin

Boston

WIFI
San
Francisco

Air Berlin biedt geen WIFI aan tijdens de vlucht.

Luchthavenbelastingen
In de luchthavenbelasting is een groot deel aan kosten voor brandstof en beveiliging begrepen. Vooral de kosten van brandstof zijn
door olie prijzen en dollar / euro verhouding sterk fluctuerend. Op het
INFO@JANDOETS.NL
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Icelandair
Icelandair is de nationale luchtvaartmaatschappij van IJsland en vliegt naar een groot aantal bestemmingen in de USA en
Canada. Bijv. Halifax en Anchorage zijn efficiënte goede bestemmingen om per Icelandair te vliegen. Met andere airlines doe je er
nl. veel langer over dus koop je tijd door met Icelandair te vliegen. Ook de mogelijkheid om een stopover te maken per Icelandair
op de heen- of terugreis in Reijkjavik en in een paar dagen kennis te maken met de unieke natuur van IJsland is een goede reden
om voor deze airline te kiezen. De vloot van Icelandair is nieuw en er zijn 3 klasses beschikbaar Economy, Economy Comfort en
Business Class.

Welke belangrijke bestemmingen?

Doorverbindingen vanaf HUB’s
Deze worden door Icelandair vanaf Reijkjavik aangeboden.

Naar

Vanaf Schiphol

en Brussel

Boston

met overstap in Reijkjavik

7 x per week dagelijks

New York JFK

met overstap in Reijkjavik

7 x per week dagelijks

Newark

met overstap in Reijkjavik

7 x per week dagelijks

Washington
Dulles met
overstap in
Reijkjavik

7 x per week dagelijks

Chicago

met overstap in Reijkjavik

5 x per week niet op di en do 7 x per week vanaf
2 juni

Philadelphia

met overstap in Reijkjavik

4 x per week vanaf 30 mei op wo, vr, za en zo

Seattle

met overstap in Reijkjavik

7 x per week dagelijks

Denver

met overstap in Reijkjavik

6 x per week niet op wo in mei 7 x per week vanaf
31 mei

Wat betekent dat overstappen?
Dit doe je bij Icelandair op Reijkjavik. Dit is een kleine airport, dus
overstappen is snel en efficiënt.

Retour vanaf
Denver

met overstap in Reijkjavik

6 x per week niet op do in mei 7 x per week vanaf 1 juni

Portland

met overstap in Reijkjavik

2 x per week op di en do vanaf 5 juni ook op maandag

Portland

met overstap in Reijkjavik

2 x per week op wo en vr vanaf 4 juni ook op zondag

Anchorage

met overstap in Reijkjavik

2 x per week op wo en zo vanaf 7 mei t/m 24 sept

Anchorage

met overstap in Reijkjavik

2 x per week op ma en do vanaf 8 mei t/m 25 sept

Halifax

met overstap in Reijkjavik

3 x per week op di, do en za vanaf 2 juni t/m 23sept

Toronto

met overstap in Reijkjavik

7 x per week dagelijks

Montreal

met overstap in Reijkjavik

4 x per week niet op wo, vr en zo vanaf 28 mei

Edmonton

met overstap in Reijkjavik

5 x per week niet op dinsdag en zondag

Vancouver

met overstap in Reijkjavik

2 x per week op di en zo vanaf 2 mei vanaf 15 juni
t/m 19 sept ook op donderdag

met overstap in Reijkjavik

2 x per week op ma en wo vanaf 3 mei vanaf 16 juni
t/m 20 sept ook op vrijdag

Dit is bij Icelandair mogelijk op IJsland vanaf Reijkjavik. Er zijn veel
leuke excursies te ondernemen naar geisers, gletsjers, noorderlicht of
walvistochten. Vraag ons verkoopteam naar de mogelijkheden. Voor
NYC hebben wij al een kant en klare IJsland en NYC combinatiereis!!

Pitch

Retour vanaf

Retour vanaf

Retour vanaf
Vancouver

Stopover

Wat is dat nu precies? Dat is de ruimte tussen jouw stoel en de stoel
voor je. Let wel: de ‘pitch’ wordt gemeten vanaf de achterzijde van je
rugleuning tot en met de achterzijde van de rugleuning van de stoel
voor je. Voor trans-Atlantische vluchten bedraagt de pitch:
Economy Class:
Economy Comfort Class:
Business Class SAGA:

circa 81 cm
circa 84 cm
circa 101 cm met geen mogelijkheid
voor horizontale bedden

Onder voorbehoud van wijzigingen.
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Maaltijden
Economy Class:
Tijdens je vlucht in de economy klasse krijg je 1x sap/frisdrank/water
en 1x koffie/thee. Tegen betaling kun je eten en alcoholische dranken
en extra drinken bestellen. Je betaalt dit per creditcard.
Comfort Class:
Tijdens je vlucht in de Comfort Class klasse krijg je 1 gratis maaltijd en
non alcoholische drank is inbegrepen. Tegen betaling kun alcoholische dranken bestellen. Je betaalt dit per creditcard.
Business Class SAGA:
Tijdens je vlucht in de Business klasse krijg je een welkomst drankje,
maaltijden 2x incl. non alcoholische en alcoholische drankjes en
koffie/thee.

kosten zit en een component brandstof die gekoppeld is aan olie
prijzen. Hierdoor behouden wij ons het recht voor om de luchthavenbelasting tot en met de dag van vertrek te wijzigen en na te
belasten.
Om deze vervelende verhogingen te voorkomen adviseren wij vaak
jouw vliegtickets incl. luchthavenbelasting op een door ons aangegeven keuzemoment volledig te betalen. Zo voorkom je verhoging op
verhoging.

Andere boekingsklasse

Entertainment

Economy Class:
Tijdens de trans-Atlantische vlucht zijn de stoelen voorzien van een
entertainment scherm, dit is niet gratis. Wij adviseren je eigen headset mee te nemen. Om het entertainment scherm te huren incl. evt
headset betaal je Euro 10,- per enkele reis. Behalve voor kinderen t/m
11 jaar is dit gratis.
Comfort Class:
Tijdens de trans-Atlantische vlucht zijn de stoelen voorzien van een
entertainment scherm. Dit is inbegrepen incl. een headset. Wij adviseren je eigen headset mee te nemen. Op het entertainment scherm
worden films en tv programma’s aangeboden.
Premium Class:
Tijdens de trans-Atlantische vlucht zijn de stoelen voorzien van een
entertainment scherm. Dit is inbegrepen incl. een headset. Wij adviseren je eigen headset mee te nemen. Op het entertainment scherm
worden films en tv programma’s aangeboden.

In de reissommen die wij publiceren op onze website is de laagst geprijsde boekingsklasse inbegrepen. Door vraag en aanbod kan het
zijn dat wij een minder goede beschikbaarheid hebben en een andere
boekingsklasse qua prijs moeten aanbieden. Je blijft nog steeds in
dezelfde Economy klasse vliegen maar betaalt helaas meer. Wij kijken altijd naar vertrekdagen om de door jouw gewenste vertrekdatum. Ook kijken wij naar andere airlines. Onze afdeling verkoop kan
je hiermee heel goed helpen.

Visum Waiver/ESTA en ETA
Icelandair is een aangesloten airline voor het Visum Waiver en ESTA/
ETA programma. Dat betekent dat je hiervan gebruik kunt maken
mits je voldoet aan de criteria. Zie hiervoor de Jan Doets reisvoorwaarden in deze publicatie.

Fly Green
Je kunt je CO2 uitstoot van je vliegreis compenseren met Greenseat
kosten Euro 10,- pp per retour.

WIFI
Icelandair biedt geen WIFI aan tijdens de vlucht.

Luchthavenbelastingen
In de luchthavenbelasting is een groot deel aan kosten voor brandstof en beveiliging inbegrepen. Vooral de kosten van brandstof zijn
door olie prijzen en dollar / euro verhouding sterk fluctuerend. Op het
moment dat je je reis bij Jan Doets reserveert rekenen wij op dat moment de actuele luchthavenbelastingen.
Luchthavenbelastingen veranderen veel, snel en altijd te laat. De
oorzaak zijn de lokale autoriteiten die dit veroorzaken vooral
omdat in de luchthavenbelasting een component beveiligingsINFO@JANDOETS.NL
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Jan Doets America Tours steunt PACIFIC WILD

Doneer automatisch € 2,- per persoon
en bescherm het regenwoud van de
Canadese westkust!
Zodra je een Canada of Alaska vakantie boekt bij Jan Doets steun
je automatisch Pacific Wild Foundation en geef je een bijdrage
aan het beschermen van unieke natuur. Je doneert slechts € 2,per persoon waarvan Jan Doets America Tours het gecollecteerde
bedrag verdubbelt.

Pacific Wild is een Canadese non-profit organisatie die al meer dan 20
jaar actief is in het beschermen van het gematigde regenwoud langs
de kust van British Columbia. Onderdeel hiervan is het Great Bear
Rainforest. Dit kwetsbare natuurgebied is het natuurlijke habitat
van grizzlies, zwarte beren, bultrugwalvissen, orka’s, bald eagles en
de bijzondere witte Spirit Bears. Al deze prachtige dieren leven in regenwoud met eeuwenoude bomen en prachtige fjorden. Voor de bomen, beren en andere dieren zijn de zalmen een onmisbare voedselbron. Helaas, is dit kustgebied enorm kwetsbaar en loopt gevaar. Wij
bij Jan Doets vinden het belangrijk een bijdrage te geven aan het behoud van dit kwetsbare natuurgebied. Wij doen dit graag samen met
jou! Bij iedere West Canada reservering collecteren wij daarom € 2,per persoon en schenken dit jaarlijks aan Pacific Wild. Een kleine bijdrage met groot effect!

Jan Doets America Tours verdubbelt het totale
gecollecteerde bedrag.
www.pacificwild.org
www.jandoets.nl/pacific-wild-donatie
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Verken
Noord-Amerika
met KLM en
Jan Doets
America Tours
Samen met ons ontdekt u de meest
inspirerende bestemmingen.

Reisvoorwaarden Jan Doets

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de ANVR reisvoorwaarden en toegestaan zoals in
artikel 4 lid 1 van de ANVR reisvoorwaarden. Deze voorwaarden geven een duidelijker uitleg van
de situatie die van toepassing is voor reizen naar en in de USA en Canada.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Minimaal aantal deelnemers van de reis:

De ANVR reisvoorwaarden en de Jan Doets voorwaarden zijn
onverkort van toepassing op al onze reizen. Als je een losse
vliegreis boekt dan zijn de ANVR reisvoorwaarden niet van
toepassing en hiermee ook niet het Stichting Garantiefonds
Reisgelden en Calamiteitenfonds.
Bij boeking gelden er dan ook andere betalings- en annuleringsvoorwaarden. Deze worden op je nota bevestiging expliciet
genoemd.

Bij sommige van onze reizen geldt het vereiste van een
minimaal aantal deelnemers. Als dit niet gehaald is dan wordt
de reis niet uitgevoerd en kan je kosteloos annuleren. Het
minimum aantal deelnemers is per reis vermeld en ook de
datum waarop besloten wordt of de reis doorgaat of niet.

Boeken van de reis:
Alle reizen hebben een prijs die uit dynamische elementen
kan bestaan. Vliegreizen, hotels, excursies, cruises, camper- en
autohuur hebben dagprijzen. Hierdoor is een reis op de website en een offerte te allen tijde onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijs. Dit betekent dat wij een voorbehoud mogen
maken als de beschikbaarheid er niet is tegen de aangeboden
prijs. Ook controleren wij na het maken van de reservering
alles op kwaliteit, voorwaarden & prijs. Wij behouden ons het
recht om op de boeking terug te komen als wij niet achter de
kwaliteit staan. Pas als je een factuur ontvangt is de prijs en
het geboekte definitief.

Maatwerk of een pakketreis:
Alle pakketreizen op de website zijn slechts een voorbeeld en
kunnen op maat worden samengesteld naar jouw wensen. Dit
betekent ook dat de prijs dan is afgestemd op jouw reiswensen
en de daarbij horende beschikbaarheid met prijzen. Een
maatwerkprijs is 1 prijs waarin verschillende diensten zijn
inbegrepen, wij gaan deze niet los specificeren. Ditzelfde geldt
voor een pakketprijs.

Verzekeringen bij je reis:
Jan Doets America Tours adviseert bij elke reis een reis-,
annulering- en evt een Zero Risk* verzekering af te sluiten.
*Dit is alleen nodig als je een huurauto of camper reserveert.
In deze publicatie op pagina 2-3 kun je alle voorwaarden en
premies vinden. Belangrijk is dat ons verzekeringsaanbod
is afgestemd op de bestemmingen USA en Canada.
Medische kosten kunnen hier aanzienlijk zijn. Lees het
verzekeringsaanbod graag aandachtig.

Alternatief:
Na het ontvangen van jouw boekingsopdracht zullen wij
alle diensten gaan reserveren. Het is mogelijk dat sommige
diensten niet beschikbaar zijn of niet tegen de gewenste prijs
beschikbaar zijn. Wij zullen dan, zo mogelijk, een passend
alternatief zoeken. Wij proberen dit zoveel mogelijk te laten
aansluiten bij de oorspronkelijke aanvraag. Dit kan betekenen
dat het alternatief een andere prijs heeft. De hoofdaanmelder
van de reis heeft de gelegenheid dit alternatief te aanvaarden
of af te wijzen. Je hebt dan afhankelijk van de diensten
die geboekt zijn de gelegenheid te annuleren. Meestal
kan dit kosteloos, als dit niet kosteloos kan, dan is dat
gecommuniceerd bij het maken van de definitieve boeking.
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Prijsverhogingen:
Jan Doets America Tours behoudt zich het recht voor prijsverhogingen als gevolg van belastingen op alle inbegrepen
diensten of brandstoftoeslagen na te belasten. Wij zullen dit
uitvoeren tussen de 6 en 3 weken voor vertrek door middel
van een aanvullende nota met een korte omschrijving. De
betaling hiervan dient per ommegaande in ons bezit te zijn. De
reisbescheiden worden pas verzonden na ontvangst van het
restant bedrag.
Luchthavenbelastingen veranderen veel, snel en altijd te laat.
De oorzaak zijn de lokale autoriteiten die dit veroorzaken
vooral omdat in de luchthavenbelasting een component beveiligingskosten zit en een component brandstof die gekoppeld
is aan olie prijzen. Hierdoor behouden wij ons het recht voor
om de luchthavenbelasting tot en met de dag van vertrek te
wijzigen en na te belasten.
Om deze vervelende verhogingen te voorkomen adviseren
wij vaak jouw vliegtickets incl. luchthavenbelasting op een
door ons aangegeven keuzemoment volledig te betalen. Zo
voorkom je verhoging op verhoging.

Kosten die wij rekenen bij het maken van een
reservering:
* Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking (max. 9 pers. per
boeking)
* Reserveringskosten per boeking € 25,* Extra reserveringskosten bij bijzondere diensten, deze
worden apart gespecificeerd.
* Bijdrage aansprakelijkheidsverzekering € 3,- per persoon.
* Meereizende baby´s (0 t/m 1 jaar) € 30,- per baby
* Wijzigingen en aanvullingen per dienst of segment € 30,- Dat
kan een aanpassing van vliegtijd-(en), vliegreis of vliegreizen,
toevoeging van een excursie(s), verzekering(en), dienst(en)
etc.
Let op bij wijzigingen van diensten zijn door dynamische
prijzen de prijzen en mogelijk voorwaarden anders dan bij
boeking. Houd hier rekening mee.
* Essentiekosten per dienst of segment € 20,- (vliegreizen,
vervoer, accommodaties & excursies)
* Kosten voor het indienen van de elektronisch aanvraag voor
toegang tot de USA (ESTA) en Canada (ETA), indien wij jouw
elektronische aanvraag indienen bedragen de kosten hiervoor
€ 15,- per persoon. Daarbovenop komen de kosten van ESTA
($14 p.p.) en ETA ($7 p.p.)
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Jan Doets biedt alleen reizen aan met vliegreis
inbegrepen:
Het is onze kracht een totaal arrangement voor je te regelen
waarbij alle geregelde diensten naadloos op elkaar aansluiten.
Dit is ook heel handig, mocht er een kink in de kabel komen
met een vertraging bijv. dan weten wij precies waar jij bent en
kunnen wij opvolgende diensten informeren. Zo houden wij
een optimale controle over de kwaliteit van jouw reis. Regel
je de vluchten elders zijn wij niet verantwoordelijk voor het
informeren of schade i.g.v. vertraging bijv. van de diensten die
wel bij ons zijn gereserveerd. Als je een reis reserveert zonder
vluchten dan hanteren wij de volgende spelregel:
* Je betaalt een eenmalige No Flight Fee van € 50,- per boeking
bij een camperreis of autorondreis. Bij overige reizen zullen
wij beoordelen of wij de reis willen uitvoeren zonder een
vlucht.

Aanbetaling & betaling:
Na het vastleggen van een boeking vragen wij een aanbetaling. De aanbetaling bedraagt 15% over de totale reissom, plus
reserveringskosten en kosten voor een eventuele annuleringsverzekering. Dit doe je bij een boeking online, telefonisch of
aan de balie waarbij de factuur de definitieve bevestiging is
van je reis. De gedane aanbetaling wordt hierop ook vermeld.
Het komt voor dat bepaalde diensten afwijkende betalingscondities hebben. Dit wordt op je boekingsbevestiging/factuur
gemeld. Ditzelfde kan gelden voor de restant betaling.

Annulering van de reis:
Annulering van de reis door welke omstandigheid ook is heel
vervelend. Wij vragen je dit schriftelijk te doen per email of
fax. Wellicht is het handig een annulering telefonisch aan te
kondigen. Alleen de hoofdaanmelder mag de reis annuleren.
Indien je de reis annuleert vragen wij je per omgaande alle
reisbescheiden terug te sturen incl. alle documenten zoals
TripTips, kaarten etc.

Deelannulering van de reis:
Indien 1 of meerdere personen van een gezamenlijke boeking
moeten annuleren dient dit door de hoofdaanmelder worden
doorgeven. Deelannuleringen hebben een gevolg voor de prijs
van de reis door minder personen die een dienst delen met
elkaar. In geval dat de hoofdaanmelder moet annuleren is het
essentieel een nieuwe hoofdaanmelder te benoemen en bij ons
te melden. Kosten die met deze deel annulering samenhangen
zoals wijzigingskosten en communicatiekosten zullen naast de
deel annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Wijziging tijdens de reis:
Tijdens je reis is het niet toegestaan gereserveerde diensten te
wijzigen tenzij er sprake is van een noodgeval.
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Annulering:
Indien je de reis dient te annuleren dan brengen wij
naast de verschuldigde reserveringskosten en eventuele
wijzigingskosten, de volgende annuleringskosten in rekening:
- bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) voor de vertrekdag:
de aanbetaling
- bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor de
vertrekdag: 35% van de reissom.
- bij annulering vanaf de 28ste dag tot de 21ste dag voor de
vertrekdag: 40% van de reissom.
- bij annulering vanaf de21ste dag tot de 14de dag voor de
vertrekdag: 50% van de reissom.
- bij annulering vanaf de 14de dag tot de 5de dag voor de
vertrekdag: 75% van de reissom.
- bij annulering vanaf de 5de dag tot de vertrekdag:
90% van de reissom.
- bij annulering op de vertrekdag of daarna:
100% van de reissom.
Bij bepaalde diensten kunnen afwijkende
annuleringsvoorwaarden en kosten gelden.
Afwijkende annuleringskosten worden doorberekend.

Aansprakelijkheidsverzekering:
De aansprakelijkheid van Europese reisorganisatoren is
vastgelegd in de Europese richtlijn pakketreizen en in de
Wet op de reisovereenkomst. Voor reisorganisatoren die
zijn aangesloten bij de ANVR, SGR en Calamiteitenfonds
is het een verplichting deze dekking te hebben. Je moet je
voorstellen dat als er brand is in een hotel, dan zijn wij als
reisorganisator aansprakelijk. Om jou als klant bewust te
maken van deze dekking vragen wij een kleine verplichte
bijdrage per passagier van € 3,- Bij de inkoop van onze
leveranciers, vooral excursieleveranciers, letten wij heel goed
op veiligheid en verplichten wij onze leveranciers aan te tonen
dat zij zorgvuldig handelen, deugdelijk materiaal hebben en
verzekerd zijn.

Paspoort:
- Voor alle reizigers, ook kinderen en baby´s, is het verplicht
een geldig Nederlands paspoort te hebben.
- Het paspoort dient minimaal voorzien te zijn van een machine
readable strip of biometrische kenmerken.
- Het paspoort dient minimaal geldig te zijn tot en met de dag
van terugkeer uit de USA of Canada wanneer je reist met ESTA
en/of ETA toestemming.
- Wanneer je reist met een visum moet je paspoort nog 6
maanden geldig zijn na de datum van terugkeer uit de USA of
Canada.
Indien je geen Nederlands paspoort hebt verzoeken wij jou
contact op te nemen met het Amerikaanse consulaat of
de Canadese Ambassade in het land van uitgifte paspoort
om te vragen wat de regels zijn t.a.v. visum of ESTA ofwel
visumontheffing en de eisen waaraan het paspoort dient te
voldoen. Jan Doets America Tours vrijwaart zich van iedere
verantwoordelijkheid op dit vlak.

toestemming krijgt, dien je een visum aan te vragen bij het
Amerikaanse consulaat. Dit duurt langer dan 3 dagen dus
daarom adviseren wij dit uiterlijk 6 weken voor vertrek te
regelen. ESTA toegang is 2 jaar geldig en als je dit niet 72 uur
voor vertrek hebt geregeld kan je vlucht worden geannuleerd
door de luchtvaartmaatschappij. Hiervoor zijn wij niet
aansprakelijk. Kosten voor ESTA zijn
$ 14,- per persoon en dienen per credit card betaald te
worden.
4. Voor reizen naar Canada stond gepland dat ook daar een
verplichte elektronische toestemming voor uitgegeven
zou moeten worden. De invoerdatum van 15 maart 2016 is
opgeschoven per begin maart 2016 naar de herfst van 2016.
Het ETA systeem (Electronic Travel Authorization) is al wel
ingevoerd maar dus (nog) niet verplicht. Het aanvragen
van ETA geldt voor iedereen die per vliegtuig of schip naar
Canada reist. Aanvragen gaat via:
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome
De aanvraag valt onder je eigen verantwoording.
Let op: als je via Canada naar Verenigde Staten vliegt is een
ETA-aanvraag en ESTA aanvraag verplicht. Wij adviseren je
deze verplichte aanvraag minstens vier weken voor vertrek
te regelen. ETA geeft in de meeste gevallen onmiddellijk
autorisatie, nadat je de gevraagde informatie hebt ingevuld.
Toch kan het gebeuren dat je aanvraag meer dan drie dagen
in behandeling is. Als je geen toestemming krijgt (je aanvraag
is afgewezen), moet je een spoedvisum aanvragen via de
Canadese ambassade. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
Kies daarom voor zekerheid en regel dit - om teleurstellingen
te voorkomen – ruim van tevoren. Jan Doets America Tours is
niet aansprakelijk en niet verantwoordelijk voor de verloop
van je ETA-aanvraag. De autorisatie is geldig voor een periode
van maximaal vijf jaar of korter als je paspoort eerder
verloopt, tenzij de toestemming eerder wordt herroepen.
Gegevens met betrekking tot verblijfadres, vluchtnummer
en dergelijke moet je wel per reis actualiseren. Indien je niet
van tevoren reistoestemming via ETA hebt aangevraagd en
verkregen, loop je het risico dat je vertragingen ondervindt
op de luchthaven van aankomst in Canada. In het ergste
geval kan jou zelfs de toegang worden geweigerd en/of een
boete worden opgelegd. De kosten voor ETA zijn CA$ 7,- per
persoon (wijzigingen voorbehouden). Betaling van je ETAaanvraag kan alleen met een creditcard.
Uitzonderingen:
Deze eis geldt niet voor Canadese burgers uit het buitenland
en ook niet voor burgers die al in het bezit zijn van een geldig
visum. Ook wanneer je vanuit Verenigde Staten via de grond
Canada in wilt gaan, is ETA niet verplicht. Het ministerie
voor Binnenlandse Veiligheid kan besluiten geen toegang
te verschaffen tot Canada, indien iemand een gevaar lijkt te
vormen voor de samenleving. Let op! Als je per vliegtuig via
Amerika (met tussenlanding in Amerika) naar Canada vliegt
is zowel een ESTA als ETA aanmelding verplicht. ETA dient
uiterlijk 72 uur voor vertrek aangevraagd te worden en is of vijf
jaar geldig, of tot de geldigheidsdatum, zoals vermeld op het
paspoort.
Let op: in Nederlandse paspoortnummers staat nooit de O van
Otto, dit is altijd de 0 van NUL. Zorg dat je geen fout maakt en
de O en de 0 niet omwisselt. Het systeem geeft je namelijk wel
toegang en pas op de luchthaven zul je niet in kunnen checken
en kom je niet mee op de vlucht. Ook hiervoor zijn wij niet
aansprakelijk.

Kopie Paspoort? Ja Graag!
Wij controleren de namen en zetten deze direct correct
in de reservering van de vliegreis. Ook zullen wij het
paspoortnummer in de luchtvaartreservering zetten. Dit
is handig aangezien je dit anders zelf bij online inchecken
moet doen of op de luchthaven moet laten doen. Wij bieden
gemak door dit al voor je te doen. Vanzelfsprekend gaan wij
zeer zorgvuldig om met je paspoortgegevens en zullen deze
vertrouwelijke informatie na verwerking vernietigen zodat
hiervan geen misbruik gemaakt kan worden.

Wel of geen VISUM?

Om de volgende redenen hebben wij een kopie paspoort nodig:
1. Uiterlijk 72 uur voor vertrek dienen in je vluchtgegevens de
volgende zaken geregistreerd te zijn:
- Familienaam en 1e voornaam. Dit moet exact overeenkomen met het paspoort.
- Geboortedatum t.w. datum/maand/jaar
- geslacht
Deze gegevens vallen onder het Secure Flight Information
die voor alle reizigers naar de USA van toepassing is. Ook als
je via de USA naar Canada reist is dit van toepassing.
2. Daarnaast is er een verplicht informatie Advance Passenger
Information System APIS dit is voor zowel de USA en
Canada van toepassing. Wij voeren de benodigde informatie
in je luchtvaartreservering en het gaat om de volgende
informatie:
- geboortedatum
- geslacht
- nationaliteit
- paspoortnummer
- land van uitgifte van het paspoort
- Adres van 1e overnachting in de USA of Canada
Kortom zeer prettig als wij dit al voor je kunnen regelen. In
het vliegtuig dien je overigens nog 1x op papier deze info in
te vullen. Dit is voor agriculture/food controle na de douane.
3. Daarnaast ben je voor de USA verplicht ESTA aan te vragen
uiterlijk 72 uur voor vertrek. Dit doe je op https://esta.
cbp.dhs.gov/esta Als je na het invullen van ESTA geen

Canada:
Voor Canada heb je geen visum nodig. Wel is het ETA systeem
geactiveerd dat vanaf de herfst 2016 verplicht zal zijn. Bij
aanmelding via dit systeem krijg je elektronisch toestemming
voor de entree van Canada per vliegtuig of schip. De kosten
voor ETA bedrag $7 per persoon.
USA:
Voor de USA heb je geen visum nodig indien je voldoet aan de
volgende criteria:
- Je hebt de nationaliteit van 1 van de volgende VISUM Waiver
landen, in alfabetische volgorde: Andorra, Australië, België,
Brunei, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland,
Italië, IJsland, Japan, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco,
Nederland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal,
San Marino, Singapore, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk
bestaande uit ‘Engeland, Schotland, Wales, Noord Ierland,
Kanaal Eilanden, Eiland van Man’, Zuid Korea, Zweden en
Zwitserland. Wijzigingen kunnen plaatsvinden.
Raadpleeg daarom de website van de Amerikaanse
Ambassade:
http://netherlands.usembassy.gov
- Bovengenoemde nationaliteiten kunnen gebruik maken
van het VISUM Waiver programma (ESTA).
De spelregels voor ESTA zijn:
- het reisdoel is vakantie of zakelijk
- je reis duurt niet langer dan 90 dagen.
- je gaat niet werken of studeren in de USA.
- je reist met 1 van de volgende luchtvaartmaatschappijen t.w.
KLM, Delta Air Lines, Air France, United, Lufthansa, American
Airlines, British Airways, Icelandair, Air Berlin, Condor, Swiss
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en Aerlingus. ESTA betekent Electronic System for Travel
Autorisation. Het is een digitale Visum waiver. Je bent voor
de USA verplicht ESTA aan te vragen uiterlijk 72 uur voor
vertrek. Dit doe je op https://esta.cbp.dhs.gov/esta Als je na
het invullen van ESTA geen toestemming krijgt dien je een
visum aan te vragen bij het Amerikaanse consulaat. Dit duurt
langer dan 3 dagen dus daarom adviseren wij dit uiterlijk 6
weken voor vertrek te regelen. ESTA toegang is 2 jaar geldig
en als je dit niet 72 uur van te voren hebt geregeld kan je
vlucht worden geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij.
Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Kosten voor ESTA zijn
$ 14,- per persoon en dienen per credit card betaald te worden.
Belangrijk : Als je in je naam de O van Otto hebt en in je
paspoortnummer de 0 van NUL, zorg dat je geen fout maakt en
de O en de 0 niet omwisselt. Het systeem geeft je namelijk wel
toegangen pas op de luchthaven zul je niet in kunnen checken
en kom je niet mee op de vlucht. Ook hiervoor zijn wij niet
aansprakelijk. Je hebt wel een visum nodig voor de USA:
- Als je geen gebruik kunt maken van het VISUM Waiver
programma.
- Indien je gaat werken of studeren in de USA.
- Indien je langer dan 90 dagen in de USA verblijft.
De kosten voor een visum bedragen circa € 100,Het aanvragen van een visum kost over het algemeen enkele
weken. Doe dit niet te laat.
http://amsterdam.usconsulate.gov/non-immigrant_visas.html
Geldig rijbewijs:
Ga je een huurauto of een camper besturen is een geldig
rijbewijs noodzakelijk. Bij de meeste verhuurders is 21 jaar
de minimale leeftijd om een huurauto of camper te mogen
besturen. Ook als de hoofdbestuurder boven de 21 jaar is dan
mag de bijrijder niet jonger zijn. Hou er rekening mee dat er
veelal een leeftijdstoeslag gerekend kan worden tussen 21 en
25 jaar.
Gezondheidsbepalingen voor de USA & Canada:
Indien je de nationaliteit hebt van 1 van de volgende landen:
Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Verenigd
Koninkrijk en Ierland gelden geen gezondheidsbeperkingen
voor een reis naar de USA of Canada. Alle overige
nationaliteiten dienen zich met een GGD of Travel Clinic in
verbinding te stellen.

De reisbescheiden:
De reisbescheiden worden na ontvangst van de gehele reissom
circa 4 a 3 weken voor vertrek digitaal aangeboden via je eigen
inlog op https://mijn.jandoets.nl/
Hiervan krijg je per mail bericht.
Tickets of vouchers of informatie die niet digitaal verzonden
kan worden zal per post verstuurd worden.
Als je ervoor gekozen hebt de reisbescheiden per post te
ontvangen zullen de reisbescheiden per post verstuurd
worden. Je kunt de reisbescheiden ook bij ons kantoor ophalen
tijdens kantooruren (maak hiervoor wel een afspraak).
Indien je de reis annuleert vragen wij je per omgaande alle
reisbescheiden terug te sturen incl. alle documenten zoals
TripTips, kaarten etc.

De vliegreis:
Algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaart-, cruise- en/
of ferrymaatschappij: De algemene vervoersvoorwaarden
van de maatschappij waarmee je reist zijn te allen tijde van
toepassing als zij onderdeel uitmakenvan jouw Jan Doets
America Tours reis.
Overboeking:
Luchtvaartmaatschappijen maken overboekingen. Een
overboeking betekent dat jij op de luchthaven van vertrek
verneemt dat er op de door ons voor jouw geboekte reis geen
plaats is. Om dit te voorkomen proberen wij zoveel mogelijk
stoelnummer reserveringen te maken zo is de reservering meer
definitief. Als je online incheckt 24 uur van te voren heb je ook
minder kans geconfronteerd te worden met een overboeking.
Toch kan het helaas voorkomen. Erg vervelend. Door de
Europese Commissie zijn er hiervoor regels opgesteld.
In het kort komt het erop neer dat de luchtvaartmaatschappij
verplicht is tot vervoer en een alternatief moet aanbieden.
Lukt dit niet dan dient de luchtvaartmaatschappij
een schadevergoeding te betalen plus eventuele
hotelkosten, maaltijden en communicatie kosten. De
luchtvaartmaatschappij moet een document ter beschikking
stellen met daarin deze regels. Accepteer uitsluitend contant
geld en geen waardebonnen.
Wijziging van vertrek- of aankomsttijden:
In veel gevallen reserveer je je vliegreis maanden voor vertrek.
Dit betekent dat er meerdere wijzigingen in vertrek- of
aankomsttijden kunnen optreden tussen boekingsdatum
en reisdatum. Het onverwijld doorgeven van elk van deze
wijzigingen, mits niet essentieel, kan leiden tot verwarring. Bij
je reisbescheiden ontvang je circa 4-3 weken voor vertrek het
up-to-date reisschema. Mochten er nog wijzigingen optreden
na de ontvangst van je reisbescheiden dan zullen wij dit
onverwijld doorgeven.
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NON SMOKING:
Alle diensten die je via Jan Doets reserveert; vliegreis,
accommodatie, autohuur, camperhuur, treinen en excursies
zijn NON SMOKING.

De accommodatie:
In de USA en Canada zijn accommodaties qua sfeer, ruimte
en faciliteiten door lokale omstandigheden bepaald. Dit
betekent dat een hotel in een stad zoals San Francisco, New
York, Vancouver, waar het centrum van de stad op een (schier)
eiland ligt kleinere kamers heeft qua oppervlakte. In veel
Amerikaanse steden zoals New York raden wij het dan ook niet
aan om met meer dan 2 personen in een kamer te verblijven.
Ook al zijn er 2 bedden, deze zullen kleiner van afmeting zijn.
Hou hier rekening mee en regel het vooraf goed. Het is niet
zo dat er in zo’n kamer even 1 of 2 roll aways bij kunnen om
zo iedere reiziger een eigen bed te geven. Hier is de ruimte
niet voor en is praktisch niet uitvoerbaar. Reizen in de USA
en Canada is zeer afwisselend, de verschillen in plaatsen en
natuur zijn enorm. Ditzelfde geldt voor accommodaties, dit is
geen eenheidsworst.
Bereid je daarop voor. Het is bijv. in Nationale Parken of
natuurgebieden gebruikelijk dat er geen tv beschikbaar is in de
hotelkamer. Het natuurschouwspel buiten is je entertainment.
Overtreding van NON SMOKING:
Het kan voorkomen dat er toch stiekem gerookt wordt. Dit
wordt door een accommodatie altijd opgemerkt en dan kan
er een fikse boete opgelegd worden van circa $ 300,- dit om de
kamer te reinigen. Zorg dat je bij het inchecken goed vraagt
wat toegestane rookplekken zijn buiten de accommodatie
om niet met een boete geconfronteerd te worden. Wij
kunnen hierin niet bemiddelen en vrijwaren ons van iedere
aansprakelijkheid.
Your room:
Veel klanten vragen ons: hoe ziet de hotelkamer er nu uit?
Hoeveel bedden?
- Reis je met 1 persoon dan gebruik je een single room met
1 bed.
- Reis je met 2 personen dan gebruik je een double room met
1 bed.
Het is niet gebruikelijk dat er standaard 2 bedden zijn in een
2 persoonskamer. Stel dat je dat echt wilt, dan is het zaak
dat je dit aangeeft bij boeking. Veelal is er dan een ander
kamertype nodig met een veelal hogere prijs. Soms heeft het
hotel alleen maar 1 tweepersoonsbed en ben je genoodzaakt
2 kamers te boeken. D.m.v. een preferentie (wens) kun je dit
niet ondervangen. Wees dus heel duidelijk bij boeking wat
belangrijk is dan kunnen wij dit ook zo uitvoeren.
- Reis je met 3 personen dan gebruik je een triple room met
2 bedden; 1 tweepersoonsbed en 1 single bed. 3 losse bedden
zijn niet beschikbaar.
- Reis je met 4 personen dan gebruik je een quadruple room
met 2 tweepersoonsbedden.
4 losse single bedden zijn niet beschikbaar.
Het kan zijn dat je wensen hebt t.a.v. je kamer:
- kamers naast elkaar (slechts 10% van hotelkamers hebben
connecting doors, zeer beperkt beschikbaar)
- laagste of hoogste etage
- niet naast de lift
- niet naast de ijsmachine
etc.
Stel dat deze wensen (preferenties) zo belangrijk zijn dat je
zeker wilt zijn dat dit gegarandeerd wordt dan volsta je niet
met een preferentie. Dan is het zaak dat je er een essentie van
maakt. Wij vragen de essentie aan en bevestigen deze als deze
ook 100% zeker is bevestigd door de accommodatie. Hieraan
zijn kosten verbonden t.w. € 20,- per accommodatie. Het is
belangrijk van te voren wel te realiseren dat er een kans van
slagen moet zijn anders heeft het weinig zin dit aan te vragen.
Getoonde foto’s van kamers op jandoets.nl:
Op onze website laten wij voorbeeld kamers zien van de
inbegrepen accommodatie. Dit is een voorbeeld die in de
praktijk anders kan zijn qua kleurenstelling/inrichting. Hieraan
kunnen geen rechten worden ontleend.

Het komt voor dat het hotel een deposit afschrijft van X
bedrag bij check-in. Dit geld krijg je terug bij uitcheck minus
eventueel gemaakte kosten tijdens je verblijf. Wij hebben de
accommodatie betaald dus hiervoor wordt je niet belast. Ga je
nu in je kamer paytv kijken, bellen, minibar gebruiken, laundry
service, WIFI resort fee’s*, parkeerkosten, de Spa, iets drinken
of eten in het hotel dan wordt hiervoor je creditcard belast.
Wij zijn niet aansprakelijk voor deze kosten en kunnen
hoogstens voor jou bij het hotel een specificatie opvragen van
de door jou gemaakte kosten.
*Resort fee is een belasting die wordt gerekend voor het
gebruik van stretchers, handdoeken bij het zwembad of
strand, water, krant etc. Het is onze policy om de resort fee
zoveel mogelijk direct in de reissom te verwerken. Wijzigingen
zijn voorbehouden en Jan Doets America Tours is niet
aansprakelijk.
Parkeergelden:
Het is gebruikelijk dat hotels geld rekenen voor parkeren. Deze
kosten kunnen in grote steden circa $ 50,- per dag bedragen.
Als je de huurauto door een VALET parkinghost laat wegzetten
dan zijn de kosten per dag nog hoger. Over parkeerkosten
komt ook nog de lokale belasting. Hou hier rekening mee.
Wij proberen onze reizigers in grote steden altijd pas na het
verblijf de huurauto op te laten halen of in te laten leveren
voor het verblijf aan het einde van de reis. Jan Doets America
Tours is niet aansprakelijk voor de parkeerkosten. Huurauto en
camperhuur:
Als je een huurauto of camper in de USA of Canada ophaalt
dien je een huurovereenkomst te tekenen. Lees dit goed
aangezien dit contract niet meer herzien kan worden na
tekening. Let op lokale belastingen over een upgrade,
tolgelden, verzekeringen of drop off kosten kunnen aanzienlijk
zijn (min 20-35%).Entreebewijzen sportwedstrijden

Klacht:
Indien je op de bestemming een fout of onvolkomenheid
constateert dan wordt van je verwacht dat je daarvan de
betreffende dienstverlener ter plaatse op de hoogte stelt en
vraagt om een oplossing. Je kan vanzelfsprekend ons ook hierin
betrekken, hou wel rekening met het tijdverschil. Stel dat er
door de dienstverlener ter plaatse een vergoeding aangeboden
wordt en jij accepteert deze, dan kun je hier in Nederland niet
meer op terugkomen en nog een vergoeding vragen.
Wij vrijwaren ons dan van aansprakelijkheid.
Let op: indien je een klacht niet ter plaatse aan de
dienstverlener kenbaar maakt een ook ons niet informeert
over je klacht, dan kan dit betekenen dat hier achteraf niets
meer aan gedaan kan worden en eventuele claims afgewezen
worden.
Niet gebruikte diensten:
Er wordt geen restitutie verleend over diensten die niet
gebruikt zijn ter plaatse. Stel dat door slecht weer een excursie
niet is uitgevoerd dan kan je bij terugkomst aan ons een
restitutie vragen. Wij zullen afhankelijk van de voorwaarden
van de leverancier beoordelen of je hiervoor in aanmerking
komt.

Tot slot:
Een reis naar de USA en Canada betekent andere mensen,
andere taal, andere gewoontes, ander eten kortom anders dan
thuis. Dat is 1 van de redenen om op reis te gaan. Dat betekent
wel dat je je ter plaatse moet aanpassen. Er kunnen ter plaatse
andere winkel of restaurant openingstijden gelden, kunnen
bouwwerkzaamheden plaatsvinden en faciliteiten kunnen
beperkter open zijn in voor- en naseizoen.

Entreebewijzen sportwedstrijden en theater
Op jouw verzoek kopen wij entreebewijzen voor
theatervoorstelling(en), sportwedstrijd(en), evenement(en).
De kosten van deze entreebewijzen zijn in werkelijkheid altijd
aanzienlijk meer dan de waarde op het kaartje zelf. Vraag en
aanbod bepalen de hogere kosten. Wij geven naar aanleiding
van je aanvraag altijd de kosten weer dan kun je zelf bepalen of
je dit wenst of niet.

RUN of House room:
Dit is een kamer die op basis van beschikbaarheid ten tijde van
je aankomsttijd wordt gegeven als verblijfkamer. Dit betekent
dat je niet expliciet weet wat je krijgt. In geval van 2 personen
betekent dit veelal een kamer met 1 tweepersoonsbed. Wil je
echt zeker zijn van bijv. 2 losse bedden dien je expliciet zo’n
kamertype te reserveren waar dat ook beschikbaar is.
Volwassenen die reizen met kinderen:
Indien je met je gezin meerdere hotelkamers gereserveerd
hebt is het belangrijk dat wij boeking 1 volwassene met 1, 2, 3
kinderen in 1 kamer reserveren en de andere volwassene met
1, 2 of 3 kinderen. In Amerika en Canada mogen minderjarige
kinderen van 18 jaar en jonger niet zonder volwassene in een
kamer verblijven.
Creditcard:
Bij het inchecken in het hotel wordt er altijd gevraagd naar
jouw creditcard ‘for incidentals’.
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ANVR reisvoorwaarden
Deze ANVR-Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de
Consumentenbond tot stand gekomen in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering, zijn herzien in oktober 2015 en gelden sinds 1 april 2016.
Je kunt deze voorwaarden ook nalezen op www.anvr.nl.
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2.1.

De reisorganisator zal vóór het sluiten van de
reisovereenkomst bekend maken wanneer de reissom
(volledig) betaald moet zijn. De reisorganisator kan
een aanbetaling verlangen, de hoogte daarvan maakt
hij vóór het sluiten van de overeenkomst bekend.

2.2.

De reisorganisator kan aan het sluiten van een
reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat de
reiziger een reisverzekering sluit en kan tevens bewijs
daarvan verlangen.

2.3.

2.4.

Indien de aangeboden reis is opgenomen in een
(internet) publicatie van de reisorganisator maken de
hierin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst
tenzij anders aangegeven.

2.5.

Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst
zal de reisorganisator de wettelijk voorgeschreven
informatie verstrekken. De reiziger is zelf
verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten
de nodige aanvullende informatie in te winnen met
betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen
en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder
verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd.

2.6.

Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de
uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze
bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger
bekendgemaakt, uiterlijk bij het ter beschikking
stellen van de reisbescheiden. De definitieve vertreken aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis
worden vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 1 Inleiding
1.1.

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op
reisovereenkomsten in de zin der wet die de
reisorganisator sluit met een of meer reizigers.

1.2.

Deze reisvoorwaarden kunnen tevens van toepassing
worden verklaard op andere reisdiensten zoals
accommodatie; autoverhuur; pendelreizen per bus.
Dat dient dan expliciet in de aanbieding te worden
vermeld.

1.3.

De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de
totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder
opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit
recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik
van de term “definitieve boeking”. Onder reiziger wordt
in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder
verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in
geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8
weken voor vertrek, noch bij z.g. “cruisereizen”.

De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid
voor algemene informatie in foto’s, folders,
advertenties, websites en andere informatiedragers,
als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
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Artikel 3 Informatie door de reiziger
3.1.

De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en
de door hem aangemelde reizigers die van belang
kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de
overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval zijn
mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).

3.2.

De reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang
kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door
de reisorganisator omtrent zijn eigen lichamelijke
en geestelijke toestand alsmede omtrent de
hoedanigheid of de samenstelling van de door hem
aangemelde groep reizigers.

3.3.

Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet
kan dit tot gevolg hebben dat deze reiziger(s) door of
namens de reisorganisator van (verdere) deelname
aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval
worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger
in rekening gebracht.

3.4.

De reiziger kan zowel om medische redenen als om
andere redenen de reisorganisator verzoeken om
het reisaanbod te wijzigen. De reisorganisator is niet
verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven
doch als hij dat doet is de reiziger verplicht de aan de
wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door de
reisorganisator
4.1.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding
door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator
inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden.
Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de
reiziger zo spoedig mogelijk een bevestiging en/of een
factuur.
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4.2.

4.3.

4.4.

De reisorganisator kan de reisovereenkomst binnen
de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in
geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het
voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte
vereiste minimum aantal deelnemers.

Artikel 6 Hulp en bijstand
6.1.

Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en
kan zo nodig door deze ook nog na aanvaarding door
de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging
door de reisorganisator, worden herroepen. Herroeping
wegens correctie van fouten in de berekening van
de reissom of van andere fouten is toegestaan.
De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in
ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de
Middellandse Zeelanden) respectievelijk binnen 48
uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van
aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen.
De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde
restitutie van eventueel betaalde gelden.

6.2.

6.3.

Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de
reisorganisator niet.
Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het
perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste
gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

8.2.2. Indien de reiziger op het door de reisorganisator
meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk 5 werkdagen voor
vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft,
meldt hij dit onverwijld aan de reisorganisator of het
boekingskantoor.

De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden
verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen,
indien de reis niet verloopt overeenkomstig de
verwachtingen die de reiziger op grond van de
overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De
daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening
van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de
uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen.

9.1.

Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is
de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand
slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem
kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor
rekening van de reiziger.

De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Doet
hij dat dan is hij verplicht om aan de reisorganisator
de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de
opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal eenmaal de
reissom.

9.2.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de
verwachtingen die de reiziger op grond van de
overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens
omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de
reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn
eigen schade.

De reisorganisator kan deze schade fixeren op vaste
percentages van de reissom afhankelijk van het tijdstip
van opzegging (annuleringskosten).Deze percentages
dient de reisorganisator voorafgaand aan het sluiten
van de reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar te
maken.

9.3.

De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, is
gehouden deze annuleringskosten te voldoen,
tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van de
reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal
de reisorganisator deze lagere schade in rekening
brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies
en gederfde winst.

9.4.

Reizen naar een gebied waarvoor een door de
Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds
vastgestelde dekkingsbeperking dan wel
uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de
reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos
worden opgezegd of, indien mogelijk en gewenst,
omgeboekt.

Artikel 9 Opzegging door de reiziger

Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra
inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze
o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 5 Wijzigingen door de reisorganisator
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts
wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die hij
de reiziger onverwijld meedeelt. De reiziger kan de
wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van
meer dan geringe betekenis strekt.

Artikel 7 Aansprakelijkheid reisorganisator
7.1.

De aansprakelijkheid voor schade die de reiziger
lijdt, is beperkt tot driemaal de reissom tenzij de
reisorganisator de dienst zelf verricht en/of als er
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan
de zijde van de reisorganisator. De reisorganisator
kan zijn aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt
door dood of letsel van de reiziger, niet uitsluiten of
beperken.

7.2.

Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis
die hem kan worden toegerekend, verplicht de
reisorganisator mede tot vergoeding van ander
nadeel dan vermogensschade, voor zover door die
tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt.
Deze vergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de
reissom.

De reisorganisator kan de reisovereenkomst ook
wijzigen op een wezenlijk punt wegens gewichtige
omstandigheden die hij de reiziger onverwijld, d.w.z.
zonder enige toerekenbare vertraging aan zijn zijde,
meedeelt. De reiziger kan deze wijziging afwijzen.
De reisorganisator kan tot twintig dagen voor aanvang
van de reis de reissom verhogen in verband met
wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van
brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen
en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft
de reisorganisator aan op welke wijze de verhoging is
berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen.
7.3.

Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen
dienst een verdrag of een Verordening van de EU van
toepassing is, kan de reisorganisator zich beroepen op
een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die
dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als
zodanig toekent of toestaat.

7.4.

De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien
en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen
verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten
verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of
annuleringsverzekering.

Vanaf de datum waarop de volledige reissom
betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de
reisorganisator en ook daadwerkelijk betaald is, zal de
reisorganisator – in afwijking van het bepaalde in lid
3 - de reissom niet meer verhogen.

In geval van wijziging van de overeenkomst op een
wezenlijk punt doet de reisorganisator onverwijld de
reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Het
alternatieve aanbod dient gelijkwaardig te zijn. De
gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie
moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.
Na een afwijzing als in lid 2 en 3 bedoeld, kan de
reisorganisator de reisovereenkomst opzeggen. De
reiziger heeft recht op teruggave of kwijtschelding van
de reissom of een evenredig deel daarvan
indien de reis reeds ten dele is genoten. Ditzelfde recht
heeft de reiziger ingeval hij terecht een wijziging die
hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt
heeft afgewezen.
A. Indien de oorzaak van de wijziging aan de
reisorganisator kan worden toegerekend, komt de
hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor
rekening van de reisorganisator
B. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger
kan worden toegerekend, komt de hieruit
voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger
C. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de
reiziger noch aan de reisorganisator kan worden
toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen
schade.
De reisorganisator is verplicht de reiziger te informeren
over een wijziging in de vertrektijd. Als het gaat om
de terugreis van reizigers die hebben geboekt voor
uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfadres niet
bekend is, zal de reisorganisator zich in redelijkheid
inspannen om hen te informeren over deze wijziging.

Artikel 8 Rechten van de reiziger
8.1.

Indeplaatsstelling

8.1.1. De reiziger kan aan de reisorganisator verzoeken zich
te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de
volgende voorwaarden:
• de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst
verbonden voorwaarden; en
• het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen
vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de
benodigde handelingen en formaliteiten nog
kunnen worden verricht; en
• de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken
dienstverleners verzetten zich niet tegen deze
indeplaatsstelling.

Artikel 10 Betaling
10.1.

10.2. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger
aangemaand door of namens de reisorganisator en
wordt hem een termijn gesteld van 14 dagen om alsnog
aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook
dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn
geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden
worden met de annuleringsgelden verrekend.
10.3. De reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het
verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim
de wettelijke rente verschuldigd .Voorts is hij
na aanmaning gehouden tot vergoeding van de
buitengerechtelijke incassokosten van lid 4.
10.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal
15% over een reissom tot € 2500,--; 10% over de daarop
volgende € 2500,--; 5% over de volgende
€ 5000,-- en 1 % over het meerdere. De reisorganisator
kan ten voordele van de reiziger afwijken van
genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11 Verplichtingen van de reiziger
11.1.

De reiziger is verplicht tot naleving van alle
aanwijzingen door of namens de reisorganisator
gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de
maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

11.2.

De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of
kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis
daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt,
kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de
reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator
in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de
overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit
voortvloeiende kosten komen voor rekening van de
reiziger.

11.3.

De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden
en zo veel mogelijk te beperken.

11.4.

Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het
aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zich
van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen.

Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal
de reisorganisator dat met redenen omkleed aan de
reiziger meedelen.
8.1.2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem
vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover
de reisorganisator voor de betaling van het
nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de
wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als
gevolg van de vervanging.
8.2. Reisbescheiden

De reiziger die niet op het door de reisorganisator
vermelde tijdstip (artikel 2.1) aan zijn financiële
verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in
verzuim.

8.2.1. De reisorganisator geeft in de bevestiging aan op welk
tijdstip en op welke wijze hij de reisbescheiden aan de
reiziger ter beschikking zal stellen.
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Artikel 12 Klachten
Tijdens de reis
12.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst
dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te
worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde –
melden bij:
1. de betrokken dienstverlener;
2. de reisleiding of, als deze niet aanwezig of
bereikbaar is;
3. de reisorganisator.
12.2. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en
afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet
deze in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige
toerekenbare vertraging, worden gemeld bij de
reisorganisator in Nederland.
12.3.

Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend
wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor de
mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te
laten registreren (klachtrapportage).

Artikel 14 Nakomingsgarantie
14.1.

12.9. De reisorganisator zal uiterlijk één maand na
ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie
geven.

Artikel 13 Geschillen
13.1a. Als een klacht niet tot tevredenheid is opgelost,
kan de reiziger uiterlijk binnen twaalf (12) maanden
na de datum van de indiening van zijn klacht
bij de reisorganisator of het boekingskantoor
overeenkomstig art. 12.6 of art. 12.7, het geschil
voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen,
Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.
nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten
van natuurlijke personen die niet handelen in de
uitoefening van een beroep of bedrijf.

12.5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en de
registratie van de klacht op de door de reisorganisator
aangegeven wijze heeft voldaan en de dienstverlener
of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid
is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn
eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk)
komen te vervallen.
Na de reis
12.6. Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost,
moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten
dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum
als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de
voorgeschreven wijze worden ingediend. Indien
beschikbaar voegt de reiziger een kopie van het
klachtrapport daarbij.

13.2.

Alle vorderingsrechten verjaren één jaar na afloop
van de reis (of, indien de reis geen doorgang
heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke
vertrekdatum);

13.3a. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in
het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure
heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te
wenden.
13.3b. Het Nederlands recht is van toepassing op
de overeenkomsten die op basis van deze
reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of
aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander
recht van toepassing is;

Als de klacht de totstandkoming van een
overeenkomst betreft, dient deze zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen twee maanden na kennisname
door de reiziger van de feiten waarop de klacht
betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden
ingediend.

De ANVR staat garant voor de nakoming van de
bindende adviezen van de Geschillencommissie
Reizen door haar leden, tenzij het lid het bindend
advies binnen twee maanden na de verzending
ervan, ter vernietiging aan de rechter voorlegt. Deze
garantstelling herleeft, indien het bindend advies na
toetsing door de rechter in stand is gebleven en het
vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is
gegaan.

14.2. De garantstelling door de ANVR is beperkt tot
€ 10.000,-- per bindend advies. De ANVR verstrekt
deze garantstelling onder de voorwaarde dat de
reiziger die hierop een beroep doet, zijn vordering
op grond van het bindend advies tot maximaal het
uitgekeerde bedrag aan de ANVR overdraagt (cedeert)
gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de
nakomingsgarantie.
14.3.

13.1b. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder
de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende
reglement. De beslissing van de Geschillencommissie
geschiedt bij wege van een partijen bindend advies.
Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding
verschuldigd.

12.4. De reisorganisator zorgt voor informatie over de ter
plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en
bereikbaarheid van betrokkenen.

12.7.

12.8. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt
deze niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger
redelijkerwijs geen verwijt treft.

De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie indien,
voordat het geschil door de Geschillencommissie
Reizen op zitting is behandeld en een eindbeslissing is
gewezen, van één van de volgende situaties
sprake is:
• aan het lid is surseance van betaling verleend; of
• het lid is failliet verklaard; of
• de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk
beëindigd.
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum
waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is
ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de ANVR
aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten
feitelijk zijn beëindigd.

14.4. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist
dat de reiziger daarop schriftelijk een beroep doet bij
de ANVR (www.anvr.nl).
Baarn, 28 oktober 2015
© Copyright ANVR

13.4c. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van
deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van
dwingende regels een andere rechter bevoegd is.
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Autohuur USA Hertz
Wat heb je nodig als je
een huurato huurt in de
USA?

Een geldig rijbewijs en een geldig
paspoort. (geen kopie)

Soms wordt er ook om een vliegticket gevraagd dit om te zien wanneer je terugvliegt.

Een geldige creditcard op naam van
de hoofdbestuurder.

Waarbij er minimaal $ 300,- vrij is om een deposit te kunnen nemen.

Hoe oud moet je
minimaal zijn om een
huurauto te besturen?

25 jaar waarbij er een paar uitzonderingen zijn.

Je mag in elke staat huren en alle autocategorien uit Dream, Prestige, Green en Adrenaline.

20 jaar t/m 24 jaar dan betaal je wel
een underage toeslag

Bestuuders betalen $ 27,- per persoon per dag voor type A t/m G en $ 30,- per persoon per dag voor It/m W.*
Ze kunnen geen huurauto huren uit de categorie Prestige en Adrenaline.

20 jaar t/m 24 jaar dan betaal je wel
een underage toeslag in staten Connecticut, Massachusetts, Maine, New
Hampshire Vermont & Rhode Island.

Bestuuders betalen $ 27,- per persoon per dag voor type A t/m F en $ 35,- per persoon per dag voor F6 t/m W.*
Ze kunnen geen huurauto huren uit de categorie Prestige en Adrenaline.

18 jaar & 19 jaar in New York State en
Michigan

Bestuuders betalen $ 52,- per persoon per dag voor type A t/m F.

20 t/m 24 jaar in New York State

Bestuuders betalen $ 35,- per persoon per dag voor type A t/m F en $ 45,- per persoon per dag voor F6 t/m W.*
*indien beschikbaar.

Meerdere chauffeurs?

Dit is niet standaard bij huursoort
1 of huursoort 3 inbegrepen, bij
huursoorten 2 en 4 wel.

Hiervoor betaal je $ 13,50 per huurdag met een max van $ 189,- per huurperiode per extra bestuurder
Huur je vanuit California dan betaal niet NIETS voor een extra chauffeur.
Huur je vanuit de staat Nevada betaal je $ 11,68 per huurdag met een max van $ 189,- per huurperiode.
Huur je vanuit de staat New York betaal je $ 3,-per huurdag met een max van $ 189,- per huurperiode.

Welke type huurauto’s?

Wat ben je gewend te rijden?
Alles is groter in de USA…

Huur nooit een huurauto die kleiner is dan wat je in Nederland rijdt. Een grotere huurauto is fijn in de USA
aangezien iedereen hier groot rijdt, wegen en parkeergelegenheden zijn ook groot. Een UPGRADE bij Hertz kost
terplaatse altijd veel meer dan dat je dat al direct bij boeking vastlegt. Bezuinig hier niet op comfort en
gemak zijn veel waard.

Bagage?

Stel vast met hoeveel personen je reist en kijk goed hoeveel bagage je mee kan nemen per huurauto type.
Wij adviseren om bijv. met 4 of meer personen niet met harde of soft shell koffers aan te komen dit gaat niet
passen in de huurauto. Neem max 2-3 koffers mee en voor de rest sporttassen is ons advies.

Merk?

Hertz geeft GEEN garantie van automerken. Dus genoemde voorbeeld merken zijn een indicatie en geen recht.

handicapped car?

Heb je een lichamelijke beperking dan kan op sommige locaties een huurauto met handgas of rem aan stuur
worden gereserveerd. Let wel dit is zeer beperkt beschikbaar. Er zijn helaas geen huurauto’s met liftjes of
rijplanken waar een rolstoel in gereden kan worden.

winterbanden?

Alle huurauto’s van Hertz zijn voorzien van all season banden, winterbanden of sneeuwkettingen zijn niet nodig.

kinderzitjes?

Deze kunnen wij direct bij boeking vastleggen in de reservering kosten zijn $ 13,99 per dag met een max $ 91,- per
kinderzitje voor hele huurperiode. Het is toegestaan je eigen kinderzitjes mee te nemen. Let op dit moet wel toegestaan zijn in het vliegtuig qua bagage vrijdom. Hertz stelt dat sinds 2002 alle huurautos zijn voorzien van isofix.
Er zijn voor de verschillende leeftijden verschillende soorten zitjes te huur van babyzitjes tot stoelverhogers.

skirekken?

Dit is beperkt beschikbaar in staten zoals Colorado of Wyoming, kosten hiervoor zijn variabel en zullen we opvragen
indien nodig.

Onderhoud, change oil soon of tire
pressure?

Dit komt helaas voor. Je hebt net een huurauto opgehaald en het dashboard geeft een melding voor onderhoud
of change oil soon. Bij onderhoud is het niet zo dat je dit direct moet doen, de auto stort niet in. Hou goed in
gedachten dat bij garages er direct gehandeld gaat worden en er geld verdiend kan worden. Bel altijd met het Hertz
noodnummer wat te doen in geval van onderhoud. Bij olie controleer via dashboard en of oliepeil meter wat stand is
en neem indien nodig actie. Ook hier geldt neem contact op met het Hertz noodnummer om advies te vragen.

Satelliet Radio SIRIUS

Je kunt via de satelliet 130 kanalen radio luisteren, dit is niet kosteloos. Per dag betaal je $ 7,99 (plus tax) voor
gebruik van de satelliet radio (ook al heb je maar 1 uur geluisterd die dag)

dagprijzen

Alle huren gaan per 24 uur en de minimale huurperiode is 1 dag = 24 uur.

weekprijzen

Vanaf 5 dagen huur geldt de weekprijs genoemd in de tabel.

hoogseizoen

De genoemde hoogseizoen toeslagen per dag/week gelden voor de hele huurperiode, ook als je ophaalt in het
hoogseizoen en inlevert in het laagseizoen. De ophaaldatum is bepalend.

minimale huurperiode

1 dag = 24uur.

maximale huurperiode

62 dagen. Stel je huurt langer dan 62 dagen dan dien je bij een vooraf vastgestelde Hertz locatie een 2e voucher
in te leveren en een nieuw huurcontract te tekenen. Je houdt wel dezefde huurauto maar hebt 2x huurperiodes.

hoeveel mijl is inbegrepen?

Ongelimiteerd, tenzij anders aangegeven. Bij de licensee locaties zijn de mijlen vaak gelimiteerd.

Non smoking?

Alle huurauto’s van Hertz zijn non smoking.

Tol gelden

Platepass

In de USA wordt op veel wegen en bruggen tol geheven. Dit kan al snel oplopen van $ 15-30 per huurperiode.
Op het voorruit van veel huurauto’s zit een sticker Platepass. Wat betekent dit concreet? Als je door een tolpoortje gaat waar je cash of per credit card afrekent is er niets aan de hand. Op het moment dat je een onbemand
tol poortje passeert waar je niet kan afrekenen dan wordt je Platepass belast en wordt dit automatisch van je
creditcard afgeschreven. Hier worden tolkosten en Platepass kosten van $ 4,95 per dag met een maximum van
US$ 24,75 per huurperiode afgetrokken. Jan Doets kan hier geen bijstand of restitutie voor verlenen. Het risico en
rekening ligt bij jouw als bestuurder van de huurauto.

Waar mag je rijden met je
Hertz huurauto?

Zero Risk verzekering van Jan Doets
voor huurauto’s

Je mag overal rijden muv Mexico en sommige onverharde wegen. Hiervoor hebben wij de Zero Risk verzekering die je
verzekert tegen off road schade als je bijv. steenslag zou hebben door het rijden van de goed begaanbare
Apache Trail of onverharde highways in Alaska. Je mag ook Canada inrijden en weer terug. Denk wel aan de juiste
papieren zoals ETA voor Canada en een geprinte Esta voor de USA en neem de tijd voor de douane overgang.

Benzinegelden

kosten in de USA

Je betaalt benzine in de USA per gallon = 3,78533 liter. Op www.gasbuddy.com vind je de meest actuele prijzen.
In Los Angeles of New York zijn de brandstofprijzen het hoogst en betaal je nu per dec 2016 circa $ 2,80 per gallon.
Afhankelijk van het type huurauto dat je huurt rij je ongeveer 1 op 10 op lange stukken. Wij adviseren wel
de tank te vullen als je een tankstation ziet soms komt er lange tijd geen tankmogelijkheid meer. Bij verterk
altijd voltanken is ons advies.

Hervulling van de tank

Dit is een optie die bij huursoort 2 en 4 is inbegrepen. Je kunt dat de huurauto leeg* inleveren. Bij huursoort
1 en 3 moet je nooit kiezen voor de REFUEL optie van Hertz dit is erg duur. Tank in de buurt van het verhuurstation
je huurauto vol dat is altijd goedkoper. Maak je ook geen zorgen als dan nog 10 km rijdt, dat gaan ze niet berekenen.
*Indien de tank bij huursoort 2 en 4 toch redelijk vol is krijg je hiervoor geen refund, dat is een eigen keuze geweest.

Hoe wordt je huurprijs
berekend?

32

INFO@JANDOETS.NL

/ TELEFOON 072-5753333 (VAN MA T/M ZA) / WWW.JANDOETS.NL

Autohuur USA Hertz
Belastingen

Verzekeringen via Hertz

Bij de huur van een auto komen er helaas extra belasttingen bij die veelal in de huursom zijn inbegrepen. Als je extra kosten ter plaatse
maakt zullen deze wel berekend worden over de extra’s. Bij elkaar komt dit al snel op 25-30% of zelf meer.
Roadtax

Dit is wegenbelasting, die wordt ofwel per dag of % berekend. Is bij de huurprijs van huursoort 1 t/m 4 inbegrepen.

State tax

Dit is de staat belasting, een soort BTW die van 3-18% kan varieren. Is bij de huurprijs van huursoort 1 t/m 4 inbegrepen.

Airport impsed fees

Dit is een belasting die de luchthavens rekenen bij huurauto’s die hier worden opgehaald. Is bij de huurprijs huursoort 1 t/ 4 inbegrepen. Deze belasting kan varieren van 2-12%. Let op deze fee betaal je indien van toepassing altijd
over de drop off kosten die je terplaatse afrekent.

Concession recovery fees, Engergy
Surcharge, Customer Facility Charges en Busing Fees

Dit is extra belasting die luchthavens rekenen bovenop de Airport Imposed fees voor de huurders van een huurauto.
Deze fee is inbegrepen bij huursoorten 1 t/m 4 over de kosten van het tarief, maar wordt wel nog toegevoegd over
lokaal te betalen kosten

Verzekeringen zijn alleen van toepassing bij zorgvuldig rijgedrag en zorgvuldig gebruik van de huurauto.
Basic Liabilty Protection

Dit is een wettelijke aansprakelijkheidsdekking. Bij alle huursoorten is dit inbegrepen en hoef je nooit extra af te
sluiten.

LDW Loss and Damage Waiver

Dit is de afkoop eigen risico voor de huurder van de huurauto igv schade aan de huurauto. Deze is altijd inbegrepen.
Plus is het een breakdown dekking, dat je geholpen wordt waarbij je huurauto binnen 24 uur wordt vervangen (mits
er geen sprake is van nalatigheid van jouw zijde bijv. als je de lichten 24 uur hebt laten branden en de accu leeg is).
In de staat New York is er een eigen risico van $ 100,- per gebeurtenis van toepassing.

PAI Personal Accident Insurance

Dit zijn ziektekosten verzekeringen, dit wordt aangeboden op het huurstation als Personal protection. Niet doen
als je goede reisverzekering hebt waarij de ziektekosten tegen de kostprijs zijn gedekt voor de USA.

PEC Personal Effects Coverage

Dit is een bagage verzekering, die je ook niet hoef te nemen als je een goede reisverzekering hebt waar bagage is
inbegrepen.

LIS Liability Insurance Supplement

Dit is een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering tegen claims van derden bij overlijden, lichamelijk letsel
of schade aan eigedommen tot $ 1 miljoen per gebeurtenis als jij de schade vooroorzaakt. LIS geeft geen dekking
voor schade aan jou of je medepassagiers igv overlijden of lichamelijk letsel, alsmede het verlies of schade aan de
huurauto. LIS is altijd inbegrepen.

UMP Uninsured Motorist Protection

Dit is een dekking voor lichamelijk letsel aan de bestuurder of medepassagiers veroorzaakt door niet verzekerde
weggebruikers tot een minimum dat door de staat is voorgeschreven, dit varieert van $ 100.000- $ 1.000.000,- afhankelijk per staat. UMP is niet inbegrepen in huursoort 1 t/m 4. Deze dekking hoef je niet te nemen aangezien je een
goede reisverzekering hebt waarbij de ziektekosten tegen de kostprijs gedekt zijn in de USA.

Premium Roadside Service

Dit is een verzekering die je aanvullend zou kunnen afsluiten per dag voor $ 7,99 als je sleutel bijv. kwijt bent geraakt. Of als je accu leeg is of je een lekke band hebt. Eigenlijk verzeker je jezelf voor hulp bij nalatigheid. Ook wordt
er een dekkning gegeven voor kosten die je maakt als je auto in een ongeluk betrokken is geraakt (tot $ 1.000) . Ons
advies sluit deze verzekering niet af dan zul je zelf de kosten moeten dragen igv nalatigheid. Ook is zijn de situaties
waarop je beroep zou kunnen doen erg fictief dus is ons advies niet doen.

Eigen Risico?

Er is geen eigen risico bij verzekerde gebeurtenissen.

Hertz navigatie Neverlost?

Dit is het navigatie systeem van
Hertz. Dit is niet overal en bij elk
autotype beschikbaar.

Neverlost is inbegrepen bij huursoort 3 en 4. Indien je het ter plaatse bijboekt betaal je $ 16,99 per dag met een max
van $ 237,86,- per huur.

Tom Tom voor Amerika

Soms is het toch meer praktisch een upgrade te kopen voor je Nederlandse Tom Tom voor de USA en vooraf in je
Ipad of laptop je hele reis in te plannen dan heb je een zeer uitgebreide Nederlandse route begeleiding.

Huurcontract tekenen?

Lees het huurcontract goed door zodat je achteraf niet met onnodige verzekeringen of kosten komt te zitten.
Getekend is getekend.

Lokale belastingen over extra
diensten?

Deze zijn van toepassing over drop off kosten, extra verzekeringen, een upgrade etc. Hou rekening met circa20-30%.

Huurauto inleveren?

Dan krijg je een bon waarop alle kosten die je nog additioneel moet betalen vermeld zijn.

Stel je levert je huurauto later in,
kosten?

Je mag tot max 28 minuten na de inlevertijd te laat komen. Daarna gaat Hertz bij te laten komen vanaf 29-59 min 1
uur kosten rekenen plus Eur o12 $ boete, tot een max van $ 60,-.
Stel dat je de huurauto langer wenst te houden dan gereserveerd dan is het de bedoeling dat je de huur vernieuwt
met een nieuw huurcontract bij een Hertz verhuurstation.
De huurprijzen en huurvoorwaarden voor de extra dagen die je huurauto huurt zijn dan de lokale Hertz voorwaarden en prijzen toepasselijk op de locatie waar je dan huurt.

Stel je levert je huurauto eerder in,
restitutie?

Helaas krijg je geen restitutie over niet gebruikte huurdagen.

Dit noem je een drop off met veelal
geldende drop off kosten ofwel
achterlaatkosten?

Je betaalt deze kosten om Hertz de huurauto weer terug te laten rijden naar het ophaal station. Hierover betaal
je altijd lokale belasting en fee’s die meestal tussen 20-30% over het bedrag bedraagt. De drop off kosten worden
altijd berekend over de afstand over de weg van verhuurstation naar verhuurstation niet over de werkelijk gereden
mijlen. Er kunnen zelfs drop off kosten gerekend worden als je de huurauto achterlaat in dezelfde stad maar op een
ander verhuurstation. Drop off kosten worden dan bepaald op moment van reservering.

Huurcontract en inleveren van de huurauto?

Stel je huurt een huurauto in plaats A en levert
m in plaats B in?
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Hertz Drop Off kosten
Drop off kosten

Welke huurauto’s zijn beschikbaar
voor one way’s?

A, B, C, D, F, E6, F6

Wat zijn one way of wel drop off
kosten, hoeveel bedragen deze?

0-250 mijl $ 50,251-500 mijl $ 150,501-1000 mijl $ 250,1001 mijl or meer $ 500,-

Welke huurauto’s zijn beschikbaar
voor one way’s?

G, I, R, L, L4, Q4

Wat zijn one way of wel drop off
kosten, hoeveel bedragen deze?

0-250 mijl $ 150,251-500 mijl $ 300,501-1000 mijl $ 450,1001 mijl or meer $ 700,-

Welke huurauto’s zijn beschikbaar
voor one way’s?

T, T6, U, W

Wat zijn one way of wel drop off
kosten, hoeveel bedragen deze?

0-250 mijl $ 250,251-500 mijl $ 500,501-1000 mijl $ 750,1001 mijl or meer $ 1000,-

Welke huurauto’s zijn NIET beschikbaar voor one way’s?

M, P6, S6, U4, V, V4, V6,W en W6. Er zijn wel uitzonderingen.

Welke uitzonderingen zijn er bij drop
off kosten?

Een huurauto opgehaald op een locatie in Zuid California (Los Angeles, San Diego, Palm Springs, Orange County
of Anaheim) of San Francisco (muv de maanden juli en augustus) en ingeleverd op een verhuurlcatie in Calfornia
hiervoor betaal je geen drop off kosten voor huurauto types B, C, D, F, G, I, L, L4, R en Q4.
Een huurauto opgehaald op een locatie in Nevada en ingeleverd in California hiervoor betaal je geen drop off kosten
voor huurauto types B, C, D, F, I, L, L4, R en Q4.
Een huurauto opgehaald op de luchthaven van Phoenix en ingeleverd op de luchthavenlocatie van Los Angeles
hiervoor betaal je geen drop off kosten voor huurauto types B, C, D, F, I, L, L4, R en Q4.
Een huurauto opgehaald op een locatie in Zuid California (Los Angeles, San Diego, Palm Springs, Orange County of
Anaheim) en ingeleverd in Nevada hiervoor betaal je geen drop off kosten voor huurauto types B, C, D, F, G, I, L, L4,
R en Q4.
Een huurauto opgehaald op een luchthaven locatie in de USA en ingeleverd in Chicago (downtown of airport) hiervoor betaal je geen drop off kosten voor huurauto types B, C, D, F, G, I, L, L4, R en Q4.
Een huurauto opgehaald op de luchthaven van Phoenix of de luchthaven van Seattle en ingeleverd op de downtownlocatie van San Francisco hiervoor betaal je geen drop off kosten voor huurauto types A, B, C, D, F, I, L, L4, R en Q4.
Tussen luchthavens rond New York City zoals John F Kennedy JFK, Newark EWR en LaGuardia LGA betaal je geen
drop off kosten voor huurauto types B, C, D, F, G, I, L, L4, R en Q4.
In Florida betaal je geen drop off kosten voor huurauto types A,B, C, D, F, G, I, R, L, L4 en Q4 als de auto opgehaald en
ingeleverd worden in Florida.
In Florida betaal je geen drop off kosten tussen luchthavenlocaties Miami, Orlando, Orlando Sanford en Fort
Lauderdale voor huurauto categorie M.
One ways tussen Martha’s Vineyard en Nantucket of andersom zijn niet toegestaan (bij Cape Cod in Massachusetts).
In Hawaii zijn geen drop off kosten van toepassing voor huurauto types A, B, C, D, F, I, G, R, L, L4 & Q4 als deze niet
worden teruggebracht op het oorspronkelijke verhuurstation op hetzelfde eiland. Er is 1 uitzondering op Big Island
Hawaii tussen verhuurlocaties downtown en luchthaven van HIlo naar verhuurlocaties downtown en luchthaven
van Kona bedragen voor alle autohuur types $ 100,In Alaska is een drop off kost van $ 300,- van toepassing tussen 1 juni en 30 september voor huurauto types B, C D, F,
Q4 en R. Hierop is 1 uitzondering
one way verhuren tussen van en naar Juneau zijn niet toegestaan.
Van en naar Alaska zijn one way verhuren niet toegestaan door Hertz.
Tussen Canada en USA zijn beperkt een aantal huurauto types t.w. B, C, D en F beschikbaar tussen verhuurlocaties
op luchthavens en downtown.
Tussen:
Boston naar Toronto $ 225,- naar Montreal $ 225,Buffalo naar Toronto $ 100,- naar Montreal $100,Detroit naar Toronto $ 225,- naar Montreal $ 300,Seattle naar Vancouver $ 125,New York City* naar Toronto $ 225,- naar Montreal 275,- *Vanaf New York City zijn alleen de luchthavens toegestaan
JFK, EWR en LGA
Alle genoemde dollars zijn in US$.
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Hertz Collection USA
Economy car

CHEVROLET AVEO

Fullsize 4 deurs

CHEVROLET IMPALA

Mini Van

CHRYSLER TOWN & COUNTRY

Fullsize 12 passenger

FORD CLUBWAGON

Middlesize SUV

JEEP WRANGLER

Prestige Collection

MERCEDES GL 450

Adrenaline Collection

CHEVROLET CAMARO SS CONV.

A

Compact 2 of 4 deurs

B

NISSAN VERSA

Intermediate 2 of 4 deurs

TOYOTA COROLLA

C

Standaard 2 of 4 deurs

CHRYSLER 200

D

5

5

5

5

0

1

2

2

2

2

1

1

F

Fullsize 4 deurs

F6

TOYOTA CAMTRY

Premium

BUICK LACROSS

G

Special Luxury

CADILLAC DTS

I

5

5

5

5

2

2

2

3

2

2

2

2

R

Convertible

U

CHRYSLER 200 CONVERTIBLE

Standard SUV 5 passenger

MITSUBISHI ENDEAVOR

L

Standaard 7 passenger

CHEVROLET TRAVERSE

L4

7

4

5

7

3

0

3

2

2

2

2

2

M

Midsize SUV

Q4

TOYOTA RAV4

Large SUV

CHEVROLET TAHOE

T

Premium extra capacity SUV

CHEVROLET YUKON XL

T6

12

5

8

8

3

0

3

3

2

2

2

3

V

Premium Convertible

W

FORD MUSTANG CONVERTIBLE

Green Traveler Collection

TOYOTA PRIUS

E6

Prestige Collection

CADILLAC ESCALADE

P6

5

4

5

7

2

1

0

3

1

1

1

3

S6

Adrenaline Collection

V4

DODGE CHALLENGER R/T

Adrenaline Collection

CHEVROLET CAMARO SS

V6

Adrenaline Collection

FORD MUSTANG GT PREMIUM

W6

7

5

4

4

2

1

1

1

2

1

1

4

U4
4

1

1

USA HUURSOORT 1 - ITUFBNJA
USA HUURSOORT 2 - ITUABNJA
USA HUURSOORT 3 - ITNLFBNJA
USA HUURSOORT 4 - ITNLBNJA
GROOT = max 20 kilogram
KLEIN = max 9 kilogram

! Tav bagage zie pagina 34 rubriek bagage

*Bovenstaande voertuigen zijn ter voorbeeld. Wanneer je een bepaalde 'categorie' boekt krijgt u een afgebeelde of vergelijkbare auto geleverd.
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Hertz Collection USA
Autohuur Usa… Zondermeer een must! Hertz Rent A Car
VROEGBOEKTARIEVEN!! De onderstaande tarieven zijn geldig voor boekingen gemaakt op of voor 31 maart 2017!
De tarieven zijn per huurauto in Euro’s en zijn geldig van 1 april 2017 t/m 31 maart 2018

Categorie wagen:

CALIFORNIE & THE WEST
(Arizona, Colorado,
Nevada, New Mexico,
Oregon, Utah, Texas &
Washington)

NEW YORK STATE**
(inclusief de
vliegvelden John F.
Kennedy en La Guardia bij
New York City)

NEW JERSEY

Alaska

HAWAII

REST VAN DE USA***

LAAGSEIZOEN
1 apr 2017 t/m 5 april 2017
17 april 2017 t/m 14 juli 2017
21 augustus 2017 t/m 18
december 2017
1 januari 2018 t/m 21
maart 2018

LAAGSEIZOEN
1 apr 2017 t/m 5 april 2017
17 april 2017 t/m 14 juli 2017
21 augustus 2017 t/m 18
december 2017
1 januari 2018 t/m 21
maart 2018

LAAGSEIZOEN
1 apr 2017 t/m 5 april 2017
17 april 2017 t/m 14 juli 2017
21 augustus 2017 t/m 18
december 2017
1 januari 2018 t/m 21
maart 2018

LAAGSEIZOEN
1 apr 2017 t/m 5 april 2017
17 april 2017 t/m 14 juli 2017
21 augustus 2017 t/m 18
december 2017
1 januari 2018 t/m 21
maart 2018

LAAGSEIZOEN
1 apr 2017 t/m 31 mei 2017
1 september 2017 t/m 18 december 2017
1 januari 2018 t/m 31 maart 2018

LAAGSEIZOEN
1 apr 2017 t/m 5 april 2017
17 april 2017 t/m 14 juli 2017
21 augustus 2017 t/m 18
december 2017
1 januari 2018 t/m 21
maart 2018

LAAGSEIZOEN
1 apr 2017 t/m 5 april 2017
17 april 2017 t/m 14 juli 2017
21 augustus 2017 t/m 18
december 2017
1 januari 2018 t/m 21
maart 2018

Prijs per
week
(5 - 7
huurdagen)

Prijs per
dag
(1 - 4 huurdagen)

Prijs per
week
(5 - 7
huurdagen)

Prijs per
dag
(1 - 4 huurdagen)

Prijs per
week
(5 - 7
huurdagen)

Prijs per
dag
(1 - 4 huurdagen)

Huur-soort

Alle tarieven zijn inclusief ongelimiteerd
aantal mijlen
Huursoort 1 = ITUFBNJA
Huursoort 2 = ITUABNJA
Huursoort 3 = ITNLFBNJA
Huursoort 4 = ITNLBNJA

FLORIDA

Prijs per
dag
(1 - 4 huurdagen)

Prijs per
week
(5 - 7
huurdagen)

Prijs per
dag
(1 - 4 huurdagen)

Prijs per
week
(5 - 7
huurdagen)

Prijs per
dag
Extra
huurdagen

Prijs per
dag
(1 - 4 huurdagen)

Prijs per
week
(5 - 7
huurdagen)

Prijs per
dag
(1 - 4 huurdagen)

Prijs per
week
(5 - 7
huurdagen)

1

31

140

34

151

49

221

47

212

40

201

29

38

169

37

2

41

185

44

196

59

266

57

257

45

226

32

48

214

47

168
213

3

42

189

45

201

-

-

-

-

-

-

-

49

218

48

218

4

52

234

55

246

-

-

-

-

-

-

-

59

263

58

263

1

38

170

38

172

56

251

54

242

47

237

34

43

193

43

192

2

48

215

48

217

66

296

64

287

52

262

37

53

238

53

237

Dream Collection
A (Economy)
NIET beschikbaar voor one-way (ECAR/
EDAR)
B (Compact 2/4-deurs)
Beschikbaar voor one-way (CCAR/
CDAR)
C (Midsize 2/4-deurs)
Beschikbaar voor one-way (ICAR/IDAR)

D (Standard 2/4-deurs)
Beschikbaar voor one-way (SCAR/
SDAR)
F (Fullsize 4-deurs)
Beschikbaar voor one-way (FCAR/
FDAR)
F6 (Toyota Camry of vergelijkbaar)
Beschikbaar voor one-way (FXAR)
G (Premium)
Beschikbaar voor one-way (PCAR/
PDAR)
I (Luxury)
Beschikbaar voor one-way (LCAR/
LDAR)
R (Minivan)
Beschikbaar voor one-way (MVAR/
IVAR)
U (Convertible)
Beperkt beschikbaar voor one-way
(STAR)
L 4WD/AWD 5 pass Standard SUV
(SFAR)
Beschikbaar voor one-way
L4 4WD/AWD 7 pass Standard SUV
(FRAR)
Beschikbaar voor one-way
M (12 pers. Fullsize Van)
NIET beschikbaar voor one-way (FVAR)
Q4 (4-Wheel Drive Midsize SUV)
Beschikbaar voor one-way (IFAR)

T (4-Wheel Drive Large SUV)
Beschikbaar voor one-way (FFAR)

T6 (Extra Capacity SUV)
Beschikbaar voor one-way (PFAR)

V (Jeep Wrangler)
Beschikbaar voor one-way (CRAR)/IJAR

W (Ford Mustang (conv)
NIET beschikbaar voor one-way (IXAR)
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3

49

220

49

221

67

301

65

292

58

292

42

54

242

54

241

4

59

265

59

266

77

346

75

337

63

317

45

64

287

64

286

47

209

1

44

200

44

200

59

264

57

255

2

54

245

54

245

69

309

67

300

52

262

37

57

255

57

3

55

249

55

249

70

313

68

304

58

47

292

237

42

34

58

47

260

210

58

259

4

65

294

65

294

80

358

78

349

63

317

45

68

305

68

304

1

49

219

47

212

60

269

58

260

-

-

-

49

222

49

221

2

59

264

57

257

70

314

68

305

-

-

-

59

267

59

266
270

254

3

60

268

58

262

71

319

69

310

-

-

-

60

271

60

4

70

313

68

307

81

364

79

355

-

-

-

70

316

70

315

1

49

219

49

219

62

281

60

272

54

271

39

51

228

50

227

2

59

264

59

264

72

326

70

317

59

295

42

61

273

60

272

3

60

268

60

268

73

330

71

321

65

326

47

62

277

61

276

4

70

313

70

313

83

375

81

366

70

350

50

72

322

71

321

1

55

246

55

246

68

308

66

299

-

-

-

57

255

56

254

2

65

291

65

291

78

353

76

344

-

-

-

67

300

66

299

1

61

275

61

275

72

323

70

314

66

329

47

66

295

65

293

2

71

320

71

320

82

368

80

359

72

360

51

76

340

75

338

3

72

325

-

-

83

373

81

364

77

384

55

77

344

76

343

4

82

370

-

-

93

418

91

409

83

415

59

87

389

86

388

1

64

289

64

289

82

371

80

362

77

384

55

68

306

68

304

2

74

334

74

334

92

416

90

407

83

415

59

78

351

78

349

3

75

338

75

338

93

420

91

411

88

439

63

79

355

79

353

4

85

383

85

383

103

465

101

456

94

470

67

89

400

89

398

1

64

289

64

289

82

371

80

362

77

384

55

68

306

68

304

2

74

334

74

334

92

416

90

407

83

415

59

78

351

78

349

3

75

338

75

338

93

420

91

411

88

439

63

79

355

79

353

4

85

383

85

383

103

465

101

456

94

470

67

89

400

89

398

1

64

289

64

289

-

-

-

-

-

-

-

68

306

68

304

2

74

334

74

334

-

-

-

-

-

-

-

78

351

78

349

3

75

338

75

338

-

-

-

-

-

-

-

79

355

-

-

4

85

383

85

383

-

-

-

-

-

-

-

89

400

-

-

1

64

289

64

289

82

371

80

362

77

384

55

70

317

70

316

2

74

334

74

334

92

416

90

407

83

415

59

80

362

80

361

3

75

338

75

338

93

420

91

411

88

439

63

81

367

81

365

4

85

383

85

383

103

465

101

456

94

470

67

91

412

91

410

1

71

318

71

318

91

408

88

398

-

-

-

78

349

77

347

2

82

367

82

367

102

457

99

447

-

-

-

89

399

88

397

1

130

585

-

-

166

747

162

729

-

-

-

-

-

142

639

2

150

675

-

-

186

837

182

819

-

-

-

-

-

162

729

1

58

261

58

261

74

333

72

324

69

345

49

60

270

60

269

2

68

306

68

306

84

378

82

369

75

375

54

70

315

70

314

3

69

311

69

311

85

383

83

374

80

400

57

71

319

71

318
363

4

79

356

79

356

95

428

93

419

86

430

61

81

364

81

1

112

504

112

504

144

648

142

639

134

672

96

116

522

138

621

2

122

549

122

549

154

693

152

684

141

703

100

126

567

148

666
671

3

123

554

123

554

-

-

-

-

-

-

-

127

572

149

4

133

599

133

599

-

-

-

-

-

-

-

137

617

159

716

1

124

558

124

558

158

711

156

702

148

740

106

128

576

152

684

2

134

603

134

603

170

765

168

756

154

770

110

138

621

162

729

3

136

612

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140

630

-

-

4

146

657

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150

675

-

-

1

-

-

64

289

-

-

-

-

-

-

-

70

317

70

316

2

-

-

74

334

-

-

-

-

-

-

-

80

362

80

361

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81

367

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91

412

-

-

84

1

80

360

80

360

378

84

378

2

92

414

92

414

-

-

-

-

-

-

-

98

441

96

432

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98

441

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

112

504

-

-
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Hertz Collection USA
Autohuur Usa… Zondermeer een must! Hertz Rent A Car
VROEGBOEKTARIEVEN!! De onderstaande tarieven zijn geldig voor boekingen gemaakt op of voor 31 maart 2017!
De tarieven zijn per huurauto in Euro’s en zijn geldig van 1 april 2017 t/m 31 maart 2018

Categorie wagen:

CALIFORNIE & THE WEST
(Arizona, Colorado,
Nevada, New Mexico,
Oregon, Utah, Texas &
Washington)

NEW YORK STATE**
(inclusief de
vliegvelden John F.
Kennedy en La Guardia bij
New York City)

NEW JERSEY

Alaska

HAWAII

REST VAN DE USA***

LAAGSEIZOEN
1 apr 2017 t/m 5 april 2017
17 april 2017 t/m 14 juli 2017
21 augustus 2017 t/m 18
december 2017
1 januari 2018 t/m 21
maart 2018

LAAGSEIZOEN
1 apr 2017 t/m 5 april 2017
17 april 2017 t/m 14 juli 2017
21 augustus 2017 t/m 18
december 2017
1 januari 2018 t/m 21
maart 2018

LAAGSEIZOEN
1 apr 2017 t/m 5 april 2017
17 april 2017 t/m 14 juli 2017
21 augustus 2017 t/m 18
december 2017
1 januari 2018 t/m 21
maart 2018

LAAGSEIZOEN
1 apr 2017 t/m 5 april 2017
17 april 2017 t/m 14 juli 2017
21 augustus 2017 t/m 18
december 2017
1 januari 2018 t/m 21
maart 2018

LAAGSEIZOEN
1 apr 2017 t/m 31 mei 2017
1 september 2017 t/m 18 december 2017
1 januari 2018 t/m 31 maart 2018

LAAGSEIZOEN
1 apr 2017 t/m 5 april 2017
17 april 2017 t/m 14 juli 2017
21 augustus 2017 t/m 18
december 2017
1 januari 2018 t/m 21
maart 2018

LAAGSEIZOEN
1 apr 2017 t/m 5 april 2017
17 april 2017 t/m 14 juli 2017
21 augustus 2017 t/m 18
december 2017
1 januari 2018 t/m 21
maart 2018

Prijs per
week
(5 - 7
huurdagen)

Prijs per
dag
(1 - 4 huurdagen)

Prijs per
week
(5 - 7
huurdagen)

Prijs per
dag
(1 - 4 huurdagen)

Prijs per
week
(5 - 7
huurdagen)

Prijs per
dag
(1 - 4 huurdagen)

Prijs per
week
(5 - 7
huurdagen)

Prijs per
dag
(1 - 4 huurdagen)

Prijs per
week
(5 - 7
huurdagen)

Prijs per
dag
Extra
huurdagen

Prijs per
dag
(1 - 4 huurdagen)

Prijs per
week
(5 - 7
huurdagen)

Prijs per
dag
(1 - 4 huurdagen)

Prijs per
week
(5 - 7
huurdagen)

Huur-soort

Alle tarieven zijn inclusief ongelimiteerd
aantal mijlen
Huursoort 1 = ITUFBNJA
Huursoort 2 = ITUABNJA
Huursoort 3 = ITNLFBNJA
Huursoort 4 = ITNLBNJA

FLORIDA

Prijs per
dag
(1 - 4 huurdagen)

1

-

-

48

218

63

282

61

273

-

-

-

-

-

51

227

2

-

-

58

263

73

327

71

318

-

-

-

-

-

61

272
1.026

Green Traveler Collection
E6 (Toyota Prius Hybrid of vergelijkbaar)
Beschikbaar voor one-way (ICAH/IDAH)

Prestige Collection
P6 (Cadillac Escalade of vergelijkbaar)
Beschikbaar voor one-way (LFAR)
S6 (Mercedes GL 450)
NIET beschikbaar voor one-way (LFDR)

1

208

936

208

936

266

1.197

260

1.170

-

-

-

228

1.026

228

2

240

1.080

240

1.080

300

1.350

292

1.314

-

-

-

260

1.170

260

1.170

1

208

936

208

396

266

1.197

260

1.170

-

-

-

228

1.026

228

1.026

2

240

1.080

240

1.080

300

1.350

292

1.314

-

-

-

260

1.170

260

1.170

Adrenaline Collection
V4 Dodge Challenger
NIET beschikbaar voor one-way (ISAR)

1

112

504

112

504

144

648

140

630

-

-

-

-

-

118

531

2

130

585

130

585

162

729

158

711

-

-

-

-

-

136

612

V6 Chevrolet Camaro SS
NIET beschikbaar voor one-way (JSAR)

1

112

504

112

504

144

648

140

630

-

-

-

-

-

118

531

2

130

585

130

585

162

729

158

711

-

-

-

-

-

136

612

W6 Ford Mustang GT Premium
NIET beschikbaar voor one-way (PXAR)

1

112

504

112

504

144

648

140

630

-

-

-

-

118

531

2

130

585

130

585

162

729

158

711

-

-

-

-

-

136

612

1

128

576

128

576

164

738

160

720

-

-

-

136

612

136

612

2

148

666

148

666

184

828

180

810

-

-

-

156

702

156

702
50

U4 Chevrolet Camaro SS Convertible
NIET beschikbaar voor one-way (XTAR)

-

Hoogseizoen Toeslag van toepassing op alle groepen
6 april - 16 april 2017 A-F, G, I, & Q4

10

50

10

50

10

50

10

50

-

-

-

10

50

10

6 april - 16 april 2017 Alle andere voertuigen

15

75

15

75

15

75

15

75

-

-

-

15

75

15

75

-

-

10

50

10

50

10

50

-

-

-

10

50

10

50

15 juli - 20 augustus 2017 Alle andere voertuigen

15

75

15

75

15

75

15

75

-

-

-

15

75

15

75

19 - 31 december 2017 A-F, G, I & Q4

15

75

15

75

15

75

15

75

-

-

-

15

75

15

75

19 - 31 december 2017 Alle andere voertuigen

30

150

30

150

30

150

30

150

-

-

-

30

150

30

150

22 - 31 maart 2018 A-F, G, I & Q4

10

50

10

50

10

50

10

50

-

-

-

10

50

10

50

22 - 31 maart 2018 Alle andere voertuigen

15

75

15

75

15

75

15

75

-

-

-

15

75

15

75

15 juli - 20 augustus 2017 A-F, G, I & Q4

***BELANGRIJK:
* Indien je een wagen in het hoogseizoen huurt en de huurperiode valt voor een gedeelte in het laagseizoen, dan geldt voor de gehele periode de hoogseizoensprijs.Wanneer je een wagen in het laagseizoen huurt en de huurperiode valt
voor een gedeelte in het hoogseizoen, dan geldt voor de gehele periode de laagseizoensprijs.
** NEW YORK (de gehele staat) inclusief: vliegvelden John F Kennedy, La Guardia alsmede downtown Manhattan verhuurstations. Niet van toepassing op vliegveld Newark in de staat new Jersey. Huren vanaf Newark valt onder de staat New Jersey
*** TARIEVEN REST VAN DE USA: zijn van toepassing in de volgende Staten: Alabama, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts,
Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Virginia, Vermont, West Virginia en Wisconsin
**** Je kunt geen auto huren in de staten: Arkansas, North Dakota, South Dakota en Montana
***** One Way of Intercity verhuur is van toepassing tussen bestemmingen bij grote toeristische bestemmingen of gebieden. Andere bestemmingen dien je eerst voor te leggen aan ons verkoopteam (072-5753333).

Huursoort 1
In de huurprijs is inbegrepen
• De huur voor het genoemde aantal dagen
(1 dag = 24 uur,1 week = 7x24 uur)
• Vervoer van de aankomsthal naar het verhuurstation bij de
luchthaven / van het verhuurstation bij de luchthaven naar
de vertrekhal
• Ongelimiteerd aantal kilometers / mijlen (ook bij one way rentals)
• Huurprijs Inclusief LDW
• LIS Liability Insurance
• Lokale belastingen
• Airport fees
• State tax

• Airport fees
• State tax
• Extra bestuurder(s)
• 1e tank benzine
Niet in de huurprijs is inbegrepen
• Benzine, tol- en parkeergelden (ook bij hotels)
• Drop Off kosten + lokale belastingen
• ZERO RISK Verzekering à € 4,- per huurauto per huurdag,
plus 21 % Assuratie belasting (zie pagina 2 en 3)
• Huur voor gebruik kinderzitje
• Neverlost (navigatie)systeem
• Leeftijdstoeslag huurders/chauffeurs 18 – 19 jaar en 20-24
jaar. Zie speciale rubriek op de pagina’s hiervoor.

Huursoort 3

Niet in de huurprijs inbegrepen
• Benzine, tol- en parkeergelden (ook bij hotels)
• Drop Off kosten + lokale belastingen
• ZERO RISK Verzekering à € 4,- per huurauto per huurdag,
plus 21 % Assuratie belasting (zie pagina 2 en 3)
• Huur voor gebruik kinderzitje
• Never Lost navigatie systeem
• Leeftijdstoeslag huurders/chauffeurs 18 – 19 jaar en
20-24 jaar. Zie speciale rubriek op de pagina’s hiervoor.
• Extra bestuurder(s)
• 1e tank benzine

Huursoort 2
In de huurprijs is inbegrepen
• De huur voor het genoemde aantal dagen
(1 dag = 24 uur,1 week = 7x24 uur)
• Vervoer van de aankomsthal naar het verhuurstation bij de
luchthaven / van het verhuurstation bij de luchthaven naar
de vertrekhal
• Ongelimiteerd aantal kilometers / mijlen (ook bij one way rentals)
• Huurprijs Inclusief LDW
• LIS Liability Insurance
• Lokale belastingen

In de huurprijs is inbegrepen
• De huur voor het genoemde aantal dagen
(1 dag = 24 uur,1 week = 7x24 uur)
• Vervoer van de aankomsthal naar het verhuurstation bij de
luchthaven / van het verhuurstation bij de luchthaven naar
de vertrekhal
• Ongelimiteerd aantal kilometers / mijlen
(ook bij one way rentals)
• Huurprijs Inclusief LDW
• LIS Liability Insurance
• Lokale belastingen
• Airport fees
• State tax
• Neverlost (navigatie)systeem

• Leeftijdstoeslag huurders/chauffeurs 18 – 19 jaar en 20-24
jaar. Zie speciale rubriek op de pagina’s hiervoor.
• Extra bestuurder(s)
• 1e tank benzine

Huursoort 4
In de huurprijs is inbegrepen
• De huur voor het genoemde aantal dagen
(1 dag = 24 uur,1 week = 7x24 uur)
• Vervoer van de aankomsthal naar het verhuurstation bij de
luchthaven / van het verhuurstation bij de luchthaven naar
de vertrekhal
• Ongelimiteerd aantal kilometers / mijlen
(ook bij one way rentals)
• Huurprijs Inclusief LDW
• LIS Liability Insurance
• Lokale belastingen
• Airport fees
• State tax
• Extra bestuurder(s)
• 1e tank benzine
• Neverlost (navigatie)systeem
Niet in de huurprijs is inbegrepen
• Benzine, tol- en parkeergelden (ook bij hotels)
• Drop Off kosten + lokale belastingen
• ZERO RISK Verzekering à € 4,- per huurauto per huurdag,
plus 21 % Assuratie belasting (zie pagina 2 en 3)
• Huur voor gebruik kinderzitje
• Leeftijdstoeslag huurders/chauffeurs 18 – 19 jaar en 20-24
jaar. Zie speciale rubriek op de pagina’s hiervoor.

Niet in de huurprijs is inbegrepen
• Benzine, tol- en parkeergelden (ook bij hotels)
• Drop Off kosten + lokale belastingen
• ZERO RISK Verzekering à € 4,- per huurauto per huurdag,
plus 21 % Assuratie belasting (zie pagina 2 en 3)
• Huur voor gebruik kinderzitje

INFO@JANDOETS.NL
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Autohuur Canada Hertz
Een geldig rijbewijs en een geldig
paspoort. (geen kopie)

Soms wordt er ook om een vliegticket gevraagd dit om te zien wanneer je terugvliegt.

Een geldige creditcard op naam
van de hoofdbestuurder.

Waarbij er minimaal $ 500,- vrij is om een deposit te kunnen nemen.

Borgsom

De borgsom bedraagt 20% van
de huursom met een minimum
van $200

De borg voldoet u middels uw creditcard. Het is niet mogelijk om de borg contant te voldoen.

Hoe oud moet je
minimaal zijn om een
huurauto te besturen?

25 jaar waarbij er een paar uitzonderingen zijn.

Je mag in elke provincie huren en alle autocategorien uit de Dream collectie.

20 jaar dan betaal je wel een
underage toeslag zie details.

Bestuuders betalen $ 25,- per persoon per dag voor type A t/m F en $ 30,- per persoon per dag voor G t/m U.*
Ze kunnen geen huurauto huren uit de categorie Prestige, Green en Adrenaline.

20 jaar dan betaal je wel een
underage toeslag in de Provincie
Quebec.

Bestuuders betalen $ 15,- per persoon per dag voor type A t/m F en $ 25,- per persoon per dag voor G t/m U.*
Ze kunnen geen huurauto huren uit de categorie Prestige, Green en Adrenaline.

18 jaar en 19 jaar in de provincie
Quebec

Bestuuders betalen $ 52,- per persoon per dag voor type A t/m F.

Wat heb je nodig als je
een huurato huurt in
de Canada?

*indien beschikbaar.
Meerdere chauffeurs?

Dit is niet standaard bij huursoort
1 of huursoort 3 inbegrepen, bij
huursoorten 2 en 4 wel.

Hiervoor betaal je $ 13,- per huurdag met een max van $ 189,- per huurperiode per bestuurder

Welke type huurauto’s?

Wat ben je gewend te rijden?
Alles is groter in Canada…

Huur nooit een huurauto die kleiner is dan wat je in Nederland rijdt. Een grotere huurauto is fijn in Canada aangezien
iedereen hier groot rijdt. Wegen en parkeergelegenheden zijn ook groot. Een UPGRADE bij Hertz kost terplaatse altijd veel
meer dan dat je dat al direct bij boeking vastlegt. Bezuinig hier niet op, comfort en gemak zijn veel waard.

Bagage?

Stel vast met hoeveel personen je reist en kijk goed hoeveel bagage je mee kan nemen per huurauto type. Wij adviseren om
bijv. met 4 of meer personen niet met harde of soft shell koffers aan te komen dit gaat niet passen in de huurauto. Neem
max 2-3 koffers mee en voor de rest sporttassen is ons advies.

Merk?

Hertz geeft GEEN garantie van automerken. Dus genoemde voorbeeld merken zijn een indicatie en geen recht.

handicapped car?

Heb je een lichamelijke beperking dan kan op sommige locaties een huurauto met handgas of rem aan stuur worden gereserveerd. Let wel dit is zeer beperkt beschikbaar. Er zijn helaas geen huurauto’s met liftjes of rijplanken waar een rolstoel in
gereden kan worden.

winterbanden?

Alle huurauto’s van Hertz zijn voorzien van all season banden, winterbanden of sneeuwkettingen zijn niet nodig.
In Quebec zijn echt winterbanden nodig in de periode 15 dec t/m 15 maart, hiervoor betaal je $ 2,81 toeslag ter plaatse bij het
verhuurstation.

Hoe wordt je huurprijs
berekend?

38

kinderzitjes?

Deze kunnen wij direct bij boeking vastleggen in de reservering kosten zijn $ 91,- per kinderzitje voor hele huurperiode.

skirekken?

Dit is beperkt beschikbaar voor huurauto type C, D, en F en kost $ 7,50 per huurdag.

Non smoking?

Alle huurauto’s van Hertz zijn non smoking.

Onderhoud, change oil soon of
tire pressure?

Dit komt helaas voor. Je hebt net een huurauto opgehaald en het dashboard geeft een melding voor onderhoud of change oil
soon. Bij onderhoud is het niet zo dat je dit direct moet doen, de auto stort niet in. Hou goed in in gedachten dat bij garages
er direct gehandeld gaat worden en er geld verdiend kan worden. Bel altijd met het Hertz noodnummer wat te doen iig onderhoud. Bij olie controleer via dashboard en of oliepeil meter wat stand is en neem indien nodig acite. Ook hier geldt neem
contact op met het Hertz noodnummer om advies te vragen.

Satelliet Radio SIRIUS

Je kunt via de satelliet 130 kanalen radio luisteren, dit is niet kosteloos. Per dag betaal je $ 7,99 (plus tax) voor gebruik van de
satelliet radio (ook al heb je maar 1 uur geluisterd die dag).

dagprijzen

Alle huren gaan per 24 uur en de minimale huurperiode is 2 dagen= 48 uur.

weekprijzen

Vanaf 5 dagen huur geldt de weekprijs genoemd in de tabel.

hoogseizoen

De genoemde hoogseizoen toeslagen per dag/week gelden voor de hele huurperiode, ook als je ophaalt in het hoogseizoen
en inlevert in het laagseizoen. De ophaaldatum is bepalend.

minimale huurperiode

2 dagen = 48 uur.

maximale huurperiode

62 dagen. Stel je huurt langer dan 62 dagen dan dien je bij een vooraf vastgestelde Hertz locatie een 2e voucher
in te leveren en een nieuw huurcontract te tekenen. Je houdt wel dezefde huurauto maar hebt 2x huurperiodes.

hoeveel kilometer is inbegrepen?

Ongelimiteerd, tenzij anders aangegeven. Bij de licensee locaties zijn de kilometers vaak gelimiteerd.

INFO@JANDOETS.NL
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Autohuur Canada Hertz
Waar mag je rijden met
je Hertz huurauto?

Zero Risk verzekering van Jan
Doets voor huurauto’s

Je mag overal rijden muv Mexico en sommige onverharde wegen. Hiervoor hebben wij de Zero Risk verzekering die je
verzekert tegen off road schade als je bijv. steenslag zou hebben door het rijden van de goed begaanbare onverharde weg
bijvoorbeeld in en rond de Nationale Parken of Provinciale Parken.

Benzinegelden

kosten in Canada

Je betaalt benzine in Canada per liter. Op www.gasbuddy.com vind je de meest actuele prijzen.
In British Columbia zijn de brandstofprijzen het hoogst en betaal je nu per dec 2016 circa $ 1,15-1,25 per liter.
Afhankelijk van het type huurauto dat je huurt rij je ongeveer 1 op 10 op lange stukken. Wij adviseren wel de tank te vullen
als je een tankstation ziet soms komt er lange tijd geen tankmogelijkheid meer. Bij verterk altijd voltanken is ons advies.

Hervulling van de tank

Belastingen

Dit is een optie die bij huursoort 2 en 4 is inbegrepen. Je kunt dat de huurauto leeg inleveren. Bij huursoort 1 en 3 moet je
nooit kiezen voor de REFUEL optie van Hertz dit is erg duur. Tank in de buurt van het verhuurstation je huurauto vol dat is
altijd goedkoper. Maak je ook geen zorgen als dan nog 10 km rijdt, dat gaan ze niet berekenen.

Bij de huur van een auto komen er helaas extra belasttingen bij die veelal in de huursom zijn inbegrepen. Als je extra kosten ter plaatse
maakt zullen deze wel berekend worden over de extra’s. Bij elkaar komt dit al snel op 25-30% neer.

Verzekeringen via
Hertz

Provincial Sales Tax PST of HST

Dit is wegenbelasting, die wordt ofwel per dag of 5-15% berekend. Is bij de huurprijs van huursoort 1 t/m 4 inbegrepen.

Goods en Service Tax GST

Dit is de BTW belasting, een soort BTW die van 7-10% kan varieren. Is bij de huurprijs van huursoort 1 t/m 4 inbegrepen.

Custumer Facility Charge

Dit is een belasting die de luchthavens rekenen bij huurauto’s die hier worden opgehaald. Is bij de huurprijs huursoort 1 t/m 4
inbegrepen. Deze belasting kan varieren en bedraagt bij Calgary bijv. $ 6,- per huurdag.

Concession recovery fees CFR

Dit is extra belasting die luchthavens rekenen bovenop de Airport Imposed fees voor de huurders van een huurauto.
Deze fee is inbegrepen bij huursoorten 1 t/m 4 over de kosten van het tarief, maar wordt wel nog toegevoegd over lokaal te
betalen kosten

Vehicle Licensing Fee VLF

Een belasting die Hertz rekent om kentekens aan te schaffen of te vernieuwen. % of bedrag is variabel.

Air Conditioning Surcharge
Recovery ACSR

In Canada wordt er belasting gerekend op elke auto die Airco heeft, Hertz rekent $ 1,- per huurdag.

Luxury Tax

Deze belasting is alleen van toepassing in British Columbia voor huurautotype G en I en bedraagt 1-3%.

Verzekeringen zijn alleen van toepassing bij zorgvuldig rijgedrag en zorgvuldig gebruik van de huurauto.
Basic Liabilty Protection

Dit is een wettelijke aansprakelijkheidsdekking. Bij alle huursoorten is dit inbegrepen en hoef je nooit extra af te sluiten.

LDW Loss and Damage Waiver

Dit is de afkoop eigen risico voor de huurder van de huurauto igv schade aan de huurauto. Deze is bij Canada altijd $ 500,Dat is vervelend daarom adviseren wij hiervoor altijd de Jan Doets Zero Risk Verzekering af te sluiten voor huurauto’s dan is
dit goed geregeld.

Eigen Risico?

Wel is het zo dat je bij schade eerst je eigen risico kwijt bent van $ 500,- en dit bij terugkomst in Nederland gaat claimen bij
de Zero Risk Verzekering.

PAI Personal Accident Insurance

Dit zijn ziektekosten verzekeringen, dit wordt aangeboden op het huurstation als Personal protection. Niet doen als je
goede reisverzekering hebt waarij de ziektekosten tegen de kostprijs zijn gedekt voor Canada

PEC Personal Effects Coverage

Dit is een bagage verzekering, die je ook niet hoef te nemen als je een goede reisverzekering hebt waar bagage is inbegrepen.

DW Coverage

Je kan ook het eigen risico bij Hertz bij verzekeren bij sommige verhuurstations, kosten zijn $ 12,- per huurdag. Zero Risk
premie bedrag Euro 4,84 per huurdag.

Premium Roadside Service

Dit is een verzekering die je aanvullend zou kunnen afsluiten per dag voor $8,- als je sleutel bijv. kwijt bent geraakt. Of als je
accu leeg is of je een lekke band hebt. Eigenlijk verzeker je jezelf voor hulp bij nalatigheid. Sluit je deze verzekering niet af
dan zul je zelf de kosten moeten dragen igv nalatigheid.

Parking Fee

Dit zijn kosten die Hertz rekent eenmalig van $ 15,- bij het ophalen van de huurauto in downtown Toronto of Montreal.

Verhuurstation downtown

Dit is beschikbaar in Vancouver, Toronto en Montreal. Let op dat deze verhuurstations beperkte openingsuren hebben,
zondag gesloten, met de lunch gesloten etc.Deze verhuurstations zijn alleen overdag geopend.

Dit is het navigatie systeem van
Hertz. Dit is niet overal en bij elk
autotype beschikbaar.

Neverlost is inbegrepen bij huursoort 3 en 4. Indien je het ter plaatse bijboekt betaal je $ 14,99 per dag met een max van
$ 209,86,- per huur. Let op dit is beperkt beschikbaar in Canada.

Tom Tom voor Canada

Soms is het toch meer praktisch een upgrade te kopen voor je Nederlandse Tom Tom voor Canada en vooraf in je Ipad of
laptop je hele reis in te plannen dan heb je een zeer uitgebreide Nederlandse route begeleiding.

Huurcontract tekenen?

Lees het huurcontract goed door zodat je achteraf niet met onnodige verzekeringen of kosten komt te zitten. Getekend is
getekend.

Lokale belastingen over extra
diensten?

Deze zijn van toepassing over drop off kosten, extra verzekeringen, een upgrade etc. Hou rekening met circa20-30%.

Huurauto inleveren?

Dan krijg je een bon waarop alle kosten die je nog additioneel moet betalen vermeld zijn.

Stel je levert je huurauto later in,
kosten?

Je mag tot max 29 min na de inlevertijd te laat komen. Als je tussen 29-59 minuten te laat komt kost het 1 uur extra. Later
dan 1 uur inleveren kost 1 huurdag plus $ 12 per dag met een maximum van $ 60 als Hertz niet vooraf geinformeerd wordt dat
de auto later wordt ingeleverd.

Stel je levert je huurauto eerder
in, restituatie?

Helaas krijg je geen restitutie over niet gebruikte huurdagen.

Stel je huurt een
huurauto in plaats A en
levert m in plaats B in?

Dit noem je een drop off met
veelal geldende drop off kosten
ofwel achterlaatkosten?

Je betaalt deze kosten om Hertz de huurauto weer terug te laten rijden naar het ophaal station. Hierover betaal je altijd
lokale belasting die meestal tussen 20-30% over het bedrag bedraagt. De drop off kosten worden altijd berekend over de
afstand over de weg van verhuurstation naar verhuurstation niet over de werkelijk gereden mijlen.

Drop off kosten

Welke huurauto’s zijn beschikbaar
voor one way’s?

Huurauto tye C, F, F6, G, I, L, R en Q4. Let op hiervoor zijn wel drop off kosten van toepassing zie hiervoor de tabel.
In de maanden vanaf half mei t/m half september kan voor de categorie L, R en Q4 de one way beperkter of niet beschikbaar
zijn.
Een one way tussen verschillende verhuurstations in dezelfde stad kan ook achterlaat kosten met zich meebrengen.

One ways tussen Canada en de
USA

Is conform onderstaande tabel toegestaan voor genoemde trajecten alleen voor huurauto type C en F.

Welke huurauto’s zijn NIET
beschikbaar voor one way’s?

Huurauto type A,B, D, T, T6 en U zijn niet beschikbaar voor one ways.

Huurauto in Alaska?

Deze huur valt onder de USA aangezien Alaska geen Canada is. Kijk hiervoor naar de USA Hertz informatie.

Hertz navigatie
Neverlost?

Huurcontract en inleveren van de huurauto?

Alle genoemde dollars zijn in CA$.
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Hertz Collection Canada

Convertible

TYPE ONBEKEND / VOORBEELD

Standaard 2 of 4 deurs

TYPE ONBEKEND / VOORBEELD

D

5

5

5

5

0

1

2

2

2

2

1

1

F

Premium

Special Luxury

G

FORD CROWN VICTORIA

I

LINCOLN TOWNCAR

Standard SUV 5 passenger

L

FORD EXPLORER

5

5

5

5

2

2

3

3

2

2

2

2

Q4

Mini Van

Large SUV

R

FORD FREESTAR

T

FORD EXPEDITION

Premium extra capacity SUV

T6

CHEVROLET YUKON XL

5

7

8

8

0

3

3

3

2

2

2

3

U
4

0

2

Hertz 2017 - 2018 Canada Intercity Service Fees

CA HUURSOORT 1 - ITCTNJA
CA HUURSOORT 2 - ITCBNJA
CA HUURSOORT 3 - ITCNFNJA
CA HUURSOORT 4 - ITCNNJA

From:

GROOT = max 20 kilogram
KLEIN = max 9 kilogram

! Tav bagage zie pagina 40 rubriek bagage

*Bovenstaande voertuigen zijn ter voorbeeld. Wanneer u een bepaalde 'categorie' boekt
krijgt u een afgebeelde of vergelijkbare auto geleverd.

Montreal

395

Toronto "A"

595

300
450

Vancouver "B"
Quebec

495

300
100

495

Boston

FORD ESCAPE

C

CHEVROLET COBALT

San Francisco

Midsize SUV

Intermediate 2 of 4 deurs

B

FORD FOCUS

Buffalo, Ny

FORD TAURUS

Compact 2 of 4 deurs

Seattle

Fullsize 4 deurs

A

Detroit

TOYOTA ECHO

Burlington, Vt

Economy car

495
100

300

695

175

100

Edmonton, Alberta

75

75

695

FREE

795

695

FREE

249

125

FREE

Fredericton, New Brunswick
Halifax, Nova Scotia

249
900

Lake Louise, Alberta
Lethbridge, Alberta

900

75

75

Moncton, New Brunswick
Montreal, Quebec "C"

250

100

695
100

900

75

225
700

700

225

700

100

Winnipeg, Manitoba

FREE

Victoria, British Columbia

695

Vancouver, British Columbia "B"

695

Toronto, Ontario "A"

Charlottetown, Pei

100

Saint John, New Brunswick

900

Regina, Saskatchewan

900

900

Quebec City, Quebec

900

75

Montreal, Quebec "C"

Halifax, Nova Scotia

75

900

Moncton, New Brunswick

Fredericton, New Brunswick

900

FREE

Nanaimo, Bc

Edmonton, Alberta

75

75

Banff, Alberta

Lethbridge, Alberta

Charlottetown, Pei

FREE

Calgary, Alberta

From:

Banff, Alberta

Calgary, Alberta

Deze kosten + lokale belastingen worden berekend indien u
een wagen huurt in plaats -A- en achterlaat in plaats -B-. De
kosten kunt u vinden in de tabel op deze pagina. De volgende
categorie huurauto’s is beschikbaar voor ‘one way’ huren: -C-,
-F- en –F6- . De categorie –G-, -I-, -L-, -R- en Q4 Zijn beschikbaar
op de grote internationale luchthavens en in de grote steden.
Maar er zijn beperkingen wat betreft de beschikbaarheid!
Huurauto's van de categorie A, B, D, T, T6 en U zijn niet
beschikbaar voor one way.
De drop off kosten worden belast op uw creditcard Echter
aan het eind van de verhuurperiode! (dus bij inlevering van
de huurauto!) De MINIMUM huurperiode voor one ways
bedraagt 2 (2 x 24 uur) dagen!

Lake Louise, Alberta

Hertz 2017 - 2018 Canada Intercity Service Fees

FREE

300

900

700

700

300

900

650

395

350

450

75

300

900

700

700

300

900

650

200

350

450

900

900

125

595

595

695

125

695

695

695

695

75

350

795

695

695

125

795

695

300

400

795

79

700

550

95

800

125

595

595

795

100

695

995

995

995

300

900

650

200

350

450

95

800

275

135

750

750

799

100

75

699

900

995

FREE

300

FREE
900

900

85

99

350

225

700

Nanaimo, British Columbia

900

700

700

FREE

700

550

350

FREE

125

725

FREE

Quebec City, Quebec

700

700

Regina, Saskatchewan

650

650

595

700

Saint John, New Brunswick

900

900

200

900

Toronto, Ontario "A"

650

650

695

Vancouver, British Columbia "B"

120

FREE

Victoria, British Columbia

250

Winnipeg, Manitoba

450

595

595

700

1600

300

125

200

900

695

795

695

650

695

150

695

695

200

250

695

350

695

695

450

695

795

799

995

650

595

125

FREE

795

1400

1400

FREE

125

595

595

795

165

200

100

695

595

595

350

50

695

595

450

699

799

799

595

200

700

700

799

1400

950

1000

300

FREE

695

695

695

995

695

FREE

795

795

795

695

695

795

FREE

100

699

595

695

695

595

100

FREE

799

799

300

995

795

699

799

FREE

“A” TORONTO Includes Pickering, Mississauga, Queensway , Brampton, Thornhill. “B’ VANCOUVER* Includes Richmond, Burnaby, North Vancouver, Langley, Chilliwack, New Westminster, Surrey & Abbotsford
“C” MONTREAL* Includes Laval, Kirkland. ***All cities include airport and downtown unless otherwise specified.***
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Hertz Collection Canada
Autohuur Canada… Zondermeer een must! Hertz rent a car
VROEGBOEKTARIEVEN!! De onderstaande tarieven zijn geldig voor boekingen gemaakt op of voor 31 maart 2017!
De tarieven zijn per huurauto in Euro’s en zijn geldig van 1 april 2017 t/m 31 maart 2018
Alle tarieven zijn inclusief ongelimiteerd aantal kilometers

Laagseizoen
1 april t/m 25 juni 2017
7 september t/m 20 december 2017
1 januari t/m 31 maart 2018

Huursoort 1 = ITCTNJA
Huursoort 2 = ITCBNJA
Huursoort 3 = ITCNFNJA
Huursoort 4 = ITCNNJA
Categorie wagen:

Huursoort

Hoogseizoen
26 juni t/m 6 september 2017
21 december t/m 31 december 2017

Alle provincies
Prijs per dag (2 - 4 huurdagen)

Alle provincies
Prijs per week (5 - 7 huurdagen)

Alle provincies
Prijs per dag (2 - 4 huurdagen)

Alle provincies
Prijs per week (5 - 7 huurdagen)

Dream Collection
A Economy

1

32

147

48

218

NIET beschikbaar voor one-way (ECAR)

2

39

177

55

249

B Compact 2/4 deurs

1

32

147

48

218

NIET beschikbaar voor one-way (CCAR/CDAR)

2

39

177

55

249

C Midsize 2/4 deurs

1

37

168

53

240

Beschikbaar voor one-way (ICAR/IDAR)

2

44

198

60

269

3

48

215

63

287

4

54

246

70

317

D Standard 2/4 deurs

1

51

228

66

299

NIET Beschikbaar voor one-way (SCAR)

2

57

256

73

328

F Fullsize 4 deurs

1

51

228

66

299

Beschikbaar voor one-way (FCAR/FDAR)

2

57

256

73

328

3

61

276

77

347

4

67

304

83

376
402

G Premium

1

73

330

89

Beschikbaar voor one-way (PCAR)

2

79

358

95

430

3

84

378

100

450

4

90

406

106

478

I Luxury

1

73

330

89

402

Beschikbaar voor one-way (LCAR)

2

79

358

95

430

L 4WD/AWD 5 passagier standaard SUV

1

73

330

89

402

Beschikbaar voor one-way (SFAR)

2

79

358

95

430

3

84

378

100

450

4

90

406

106

478

Q4 4WD/AWD Midsize SUV

1

67

295

82

366

Beschikbaar voor one-way (IFAR)

2

72

323

88

394

3

76

342

92

413

4

82

370

98

441
402

R 2WD Minivan

1

73

330

89

Beschikbaar voor one-way (MVAR/IVAR)

2

79

358

95

430

3

84

378

100

450

4

90

406

106

478

T 4WD/AWD Large SUV

1

129

582

145

653

NIET beschikbaar voor one-way (FFAR)

2

135

607

151

678

T6 4WD/AWD Extra capaciteit SUV

1

142

639

158

711

NIET beschikbaar voor one-way (PFAR)

2

148

666

164

738

U Convertible

1

70

330

89

402

NIET beschikbaar voor one-way (STAR)

2

79

358

95

430

BELANGRIJK: Indien je een wagen in het hoogseizoen huurt en de huurperiode valt voor een gedeelte in het laagseizoen, dan geldt voor de gehele periode de hoogseizoensprijs.
Wanneer je een wagen in het laagseizoen huurt en de huurperiode valt voor een gedeelte in het hoogseizoen, dan geldt voor de gehele periode de laagseizoensprijs.

Huursoort 1
In de huurprijs is inbegrepen
• L D W (Lost & Damage waiver)
• Gebruik van de huurwagen voor
1 dag = 24 uur. 1 week = 7 x 24 uur
• Ongelimiteerd aantal km
• Alle belastingen van de Provincie, stad en vliegvelden
Niet in de huurprijs is inbegrepen
• Toeslag voor extra chauffeurs
• Kosten van benzine
• Never Lost (navigatie systeem)
• Tol en parkeergelden (ook bij de hotels)
• Intercity service fee (drop off kosten) plus tax
• ZERO RISK Verzekering à € 4,- per huurauto per huurdag,
plus 21 % Assurantie belasting (zie pagina 2 en 3)
• Huur voor gebruik kinderzitje
• Leeftijdstoeslag chauffeurs 20 t/m 24 jaar. Zie de speciale
rubriek op pagina hiervoor

Huursoort 2
In de huurprijs is inbegrepen
• L D W (Lost & Damage waiver)
• Gebruik van de huurwagen voor
1 dag = 24 uur. 1 week = 7 x 24 uur
• Ongelimiteerd aantal km
• Alle belastingen van de Provincie, stad en vliegvelden
• Eerste tank benzine
• Toeslag voor extra chauffeurs

Niet in de huurprijs is inbegrepen
• Kosten van benzine
• Never Lost (navigatie systeem)
• Tol en parkeergelden (ook bij de hotels)
• Intercity service fee (drop off kosten) plus tax
• ZERO RISK Verzekering à € 4,- per huurauto per huurdag,
plus 21 % Assurantie belasting (zie pagina 2 en 3)
• Huur voor gebruik kinderzitje
• Leeftijdstoeslag chauffeurs 20 t/m 24 jaar. Zie de speciale
rubriek op pagina hiervoor

Huursoort 3
In de huurprijs is inbegrepen
• L D W (Lost & Damage waiver)
• Gebruik van de huurwagen voor
1 dag = 24 uur. 1 week = 7 x 24 uur
• Ongelimiteerd aantal km
• Alle belastingen van de Provincie, stad en vliegvelden
• Never Lost (navigatie systeem)

Huursoort 4
In de huurprijs is inbegrepen
• L D W (Lost & Damage waiver)
• Gebruik van de huurwagen voor
1 dag = 24 uur. 1 week = 7 x 24 uur
• Ongelimiteerd aantal km
• Alle belastingen van de Provincie, stad en vliegvelden
• Toeslag voor extra chauffeurs
• Eerste tank benzine
• Never Lost (navigatie systeem)
Niet in de huurprijs is inbegrepen
• Kosten van benzine
• Tol en parkeergelden (ook bij de hotels)
• Intercity service fee (drop off kosten) plus tax
• ZERO RISK Verzekering à € 4,- per huurauto per huurdag,
plus 21 % Assurantie belasting (zie pagina 2 en 3)
• Huur voor gebruik kinderzitje
• Leeftijdstoeslag chauffeurs 20 t/m 24 jaar. Zie de speciale
rubriek op pagina hiervoor

Niet in de huurprijs is inbegrepen
• Toeslag voor extra cheauffeurs
• Kosten van benzine
• Tol en parkeergelden (ook bij de hotels)
• Intercity service fee (drop off kosten) plus tax
• ZERO RISK Verzekering à € 4,- per huurauto per huurdag,
plus 21 % Assurantie belasting (zie pagina 2 en 3)
• Huur voor gebruik kinderzitje
• Leeftijdstoeslag chauffeurs 20 t/m 24 jaar. Zie de speciale
rubriek op pagina hiervoor
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Autohuur USA Avis
Avis is onze back up autoverhuurder. Onze eerste partner is Hertz. Avis zal worden aangeboden wanneer Hertz geen beschikbaarheid heeft.
De prijzen van Avis zijn op aanvraag beschikbaar bij onze afdeling Verkoop.

Wat heb je nodig als je een
huurato huurt in de USA?

Hoe oud moet je minimaal
zijn om een huurauto te
besturen?

Meerdere chauffeurs?

Een geldig rijbewijs en een geldig
paspoort.

Je dient minimaal 1 jaar in bezit te zijn van je rijbewijs.

Een geldige creditcard op naam van
de hoofdbestuurder.

Waarbij er minimaal $ 300,- vrij is om een deposit te kunnen nemen. Let op je creditcard dient min 6 maanden geldig te
zijn na inlevering huurauto.

25 jaar

Je mag in elke staat huren en alle huurauto types huren als je 25 jaar of ouder bent.

21 jaar, maar dan betaal je wel een
underage toeslag zie details en je
rijbewijs moet je al langer dan 1 jaar
hebben.

Bestuurders betalen $ 15,- tot $ 27 per persoon per dag (verschilt per verhuurstation).
Let op de volgendehuurauto types zijn niet beschikbaar voor 21 t/m 24 jarigen: H, L, P, S, V, X & Z.
Wel beschikbaar zijn A-G, K & W.

Dit is niet standaard bij huursoort 1
inbegrepen.

Hiervoor betaal je ongeveer $ 13,- per huurdag met een max van $ 65,- per huurperiode. Let op, dit verschilt per verhuurstation. In California is het gratis.

Reserveer je huursoort 2 en 4 dan zijn 3 extra bestuurders inbegrepen.
Welke type huurauto’s?

Hoe wordt je huurprijs
berekend?

Tol gelden

Wat ben je gewend te rijden?
Alles is groter in de USA…

Huur nooit een huurauto die kleiner is dan wat je in Nederland rijdt. Een grotere huurauto is fijn in de USA aangezien
iedereen hier groot rijdt, wegen en parkeergelegenheden zijn ook groot. Een UPGRADE bij Avis kost terplaatse altijd
veel meer dan dat je dat al direct bij boeking vastlegt. Bezuinig hier niet op, comfort en gemak zijn veel waard.

Bagage?

Stel vast met hoeveel personen je reist en kijk goed hoeveel bagage je mee kan nemen per huurauto type.
Wij adviseren om bijv. met 4 of meer personen niet met harde of soft shell koffers aan te komen dit gaat niet passen in
de huurauto. Neem max 2-3 koffers mee en voor de rest sporttassen is ons advies.

Merk?

Avis geeft GEEN garantie van automerken. Dus genoemde voorbeeld merken zijn een indicatie en geen recht.

handicapped car?

Heb je een lichamelijke beperking dan kan op sommige locaties een huurauto met handgas of rem aan stuur worden
gereserveerd. Let wel dit is zeer beperkt beschikbaar. Er zijn helaas geen huurauto’s met liftjes of rijplanken waar een
rolstoel in gereden kan worden.

winterbanden?

Alle huurauto’s van Avis zijn voorzien van all season banden, winterbanden of sneeuwkettingen zijn niet nodig.

kinderzitjes?

Deze kunnen wij direct bij boeking vastleggen in de reservering kosten zijn ongeveer $ 13,- per per huurdag of $ 65,max per kinderzitje voor hele huurperiode.
Dit is een indicatie prijs, verschilt per verhuurstation. Deze kosten betaal je terplaatse.

skirekken?

Dit is beperkt beschikbaar in staten zoals Colorado of Wyoming, kosten hiervoor zijn variabel en zullen we opvragen
indien nodig.

Onderhoud, change oil soon of tire
pressure?

Dit komt helaas voor. Je hebt net een huurauto opgehaald en het dashboard geeft een melding voor onderhoud of
change oil soon. Bij onderhoud is het niet zo dat je dit direct moet doen, de auto stort niet in. Hou goed in gedachten
dat bij garages er direct gehandeld gaat worden en er geld verdiend kan worden. Bel altijd met het Avis noodnummer
wat te doen in geval van onderhoud. Bij olie controleer via dashboard en of oliepeil meter wat stand is en neem indien
nodig actie. Ook hier geldt neem contact op met het Avis noodnummer om advies te vragen.

dagprijzen

Alle huren gaan per 24 uur en de minimale huurperiode is 2 dagen = 48 uur. Op Hawaii is de min. huurperiode 1 dag = 24
uur.

weekprijzen

Vanaf 5 dagen huur geldt de weekprijs genoemd in de tabel.

hoogseizoen

De genoemde hoogseizoen toeslagen per dag/week gelden voor de hele huurperiode, ook als je ophaalt in het hoogseizoen en inlevert in het laagseizoen. De ophaaldatum is bepalend.

minimale huurperiode

2 dagen = 48 uur. Op Hawaii is de min. Huurperiode 1 dag = 24 uur.

maximale huurperiode

31 dagen. Stel je huurt langer dan 31 dagen dan dien je direct bij het ophalen van je huurauto bij het verhuurstation de
2 vouchers in te leveren. Hier worden de huren dan aan elkaar gekoppeld tot 1 huur.

hoeveel mijl is inbegrepen?

Ongelimiteerd, tenzij anders aangegeven.

Non smoking?

Alle huurauto’s van Avis zijn non smoking.

Avis E Toll

In de USA wordt op veel wegen en bruggen tol geheven. Dit kan al snel oplopen van $ 15-30 per huurperiode.
Op het voorruit van veel huurauto’s zit een sticker E Toll. Wat betekent dit concreet? Bij het ophalen van de huurauto
moet deze optie wel geactiveerd worden en zichtbaar zijn op het huurcontract. Wanneer je door een topoortje gaat
waar je cash of per credit card afrekent is er niets aan de hand.
Op het moment dat je een tol poortje passeert waar je niet kan afrekenen dan wordt je Platepass belast en wordt dit
automatisch van je creditcard afgeschreven. Hier worden tolkosten en E Toll kosten van $ 10,- per week afgetrokken.
Jan Doets kan hier geen bijstand of restitutie voor verlenen. Het risico en rekening ligt bij jouw als bestuurder van de
huurauto.

Waar mag je rijden met je
Avis huurauto?

Zero Risk verzekering van Jan Doets
voor huurauto’s

Je mag overal rijden muv Mexico en sommige onverharde wegen. Hiervoor hebben wij de Zero Risk verzekering die je
verzekert tegen off road schade als je bijv. steenslag zou hebben door het rijden van de goed begaanbare Apache Trail
bijvoorbeeld.

Benzinegelden

Benzinekosten in de USA

Je betaalt benzine in de USA per gallon = 3,78533 liter. Op www.gasbuddy.com vind je de meest actuele prijzen.
In Los Angeles of New York zijn de brandstofprijzen het hoogst en betaal je nu per dec 2016 circa $ 2,80 per gallon.
Afhankelijk van het type huurauto dat je huurt rij je ongeveer 1 op 10 op lange stukken. Wij adviseren wel de tank te
vullen als je een tankstation ziet soms komt er lange tijd geen tankmogelijkheid meer. Bij vertrek altijd voltanken is
ons advies.

Hervulling van de tank

42

Dit is een optie die bij huursoort 2 en 4 is inbegrepen. Je kunt dat de huurauto leeg inleveren. Bij huursoort 1 moet je
nooit kiezen voor de REFUEL optie van Avis dit is erg duur. Tank in de buurt van het verhuurstation je huurauto vol dat
is altijd goedkoper. Maak je ook geen zorgen als dan nog 10 km rijdt, dat gaan ze niet berekenen.
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Autohuur USA Avis
Belastingen

Bij de huur van een auto komen er helaas extra belasttingen bij die veelal in de huursom zijn inbegrepen. Als je extra kosten ter plaatse
maakt zullen deze wel berekend worden over de extra’s. Bij elkaar komt dit al snel op 25-30% of zelf meer.

Verzekeringen via Avis

Roadtax

Dit is wegenbelasting, die wordt ofwel per dag of % berekend. Is bij de huurprijs van huursoort 1 t/m 4 inbegrepen.

State tax

Dit is de staat belasting, een soort BTW die van 3-18% kan varieren. Is bij de huurprijs van huursoort 1 t/m 4 inbegrepen.

Airport Concesseion en Facility fees

Dit is een belasting die de luchthavens rekenen bij huurauto’s die hier worden opgehaald. Is bij de huurprijs huursoort
1 t/m 4 inbegrepen. Deze belasting kan varieren van 2-12%.

Concession recovery fees

Dit is extra belasting die luchthavens rekenen bovenop de Airport Imposed fees voor de huurders van een huurauto.
Deze fee is inbegrepen bij huursoorten 1 t/m 4 over de kosten van het tarief, maar wordt wel nog toegevoegd over
lokaal te betalen kosten

Verzekeringen zijn alleen van toepassing bij zorgvuldig rijgedrag en zorgvuldig gebruik van de huurauto.
Basic Liabilty Protection

Dit is een wettelijke aansprakelijkheidsdekking. Bij alle huursoorten is dit inbegrepen en hoef je nooit extra af te sluiten.

LDW Loss and Damage Waiver

Dit is de afkoop eigen risico voor de huurder van de huurauto igv schade aan de huurauto. Deze is altijd inbegrepen.

PAI Personal Accident Insurance

Dit zijn ziektekosten verzekeringen, dit wordt aangeboden op het huurstation als Personal protection. Niet doen als
je goede reisverzekering hebt waarij de ziektekosten tegen de kostprijs zijn gedekt voor de USA.

PEP Personal Effects Protection

Dit is een bagage verzekering, die je ook niet hoef te nemen als je een goede reisverzekering hebt waar bagage is
inbegrepen.

LIS Liability Insurance Supplement

Dit is een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering tegen claims van derden bij overlijden, lichamelijk letsel of
schade aan eigedommen tot van $ 100.000* tot $ 1 miljoen* per gebeurtenis als jij de schade vooroorzaakt. LIS geeft
geen dekking voor schade aan jou of je medepassagiers igv overlijden of lichamelijk letsel, alsmede het verlies of
schade aan de huurauto. LIS is altijd inbegrepen. *Per staat variabel.

ALI Additional Liability Insurance

Dit is een dekking voor lichamelijk letsel en materiele schade van een derde veroorzaakt door de bestuurder of medepassagiers van de Avis huurauto tot $ 1.000.000,-. ALI is inbegrepen in huursoort 1 t/m 4.

Roadside Safety Net RSN

Dit is een verzekering die je aanvullend zou kunnen afsluiten per dag voor $ 6,- als je sleutel bijv. kwijt bent geraakt.
Of als je accu leeg is of je een lekke band hebt. Eigenlijk verzeker je jezelf voor hulp bij nalatigheid. Sluit je deze verzekering niet af dan zul je zelf de kosten moeten dragen igv nalatigheid.

Eigen Risico?

Er is geen eigen risico bij Avis dit is in inbegrepen.

Avis navigatie Where 2?

Dit is het navigatie systeem van Avis.
Dit is niet overal en bij elk autotype
beschikbaar.

Where 2 van Garmin is een goede navigatie en is inbegrepen bij huursoort 4. Indien je het ter plaatse bijboekt betaal je
$ 13,- per dag met een max van $ 75,- per huur. (de prijs kan verschillen per verhuurstation)

Tom Tom voor Amerika

Soms is het toch meer praktisch een upgrade te kopen voor je Nederlandse Tom Tom voor de USA en vooraf in je Ipad
of laptop je hele reis in te plannen dan heb je een zeer uitgebreide Nederlandse route begeleiding.

Huurcontract tekenen?

Lees het huurcontract goed door zodat je achteraf niet met onnodige verzekeringen of kosten komt te zitten. Getekend is getekend.

Lokale belastingen over extra
diensten?

Deze zijn van toepassing over drop off kosten, extra verzekeringen, een upgrade etc. Hou rekening met circa20-30%.

Huurauto inleveren?

Dan krijg je een bon waarop alle kosten die je nog additioneel moet betalen vermeld zijn.

Stel je levert je huurauto later in,
kosten?

Je mag tot max 29 min na de inlevertijd te laat komen. Daarna gaat Avis hele huurdag(en) extra rekenen.

Stel je levert je huurauto eerder in,
restituatie?

Helaas krijg je geen restitutie over niet gebruikte huurdagen.

Stel je huurt een huurauto
in plaats A en levert m in
plaats B in?

Dit noem je een drop off met veelal
geldende drop off kosten ofwel achterlaatkosten?

Je betaalt deze kosten om Avis de huurauto weer terug te laten rijden naar het ophaal station. Hierover betaal je altijd
lokale belasting die meestal tussen 20-30% over het bedrag bedraagt. De drop off kosten worden altijd berekend over
de afstand over de weg van verhuurstation naar verhuurstation niet over de werkelijk gereden mijlen.

Drop off kosten

Welke huurauto’s zijn beschikbaar
voor one way’s?

Alle autohuur types, m.u.v. A type en m.u.v. locatie Alaska
Dit is onder voorbehoud van beschikbaarheid

Wat zijn one way of wel drop off
kosten, hoeveel bedragen deze?

0-99 mijl $ 0,100-274 mijl $ 50,275-599 mijl $ 100,600-1599 mijl $ 300,1600 mijl or meer $ 1000,-

Huurcontract en inleveren
van de huurauto?

Alle autohuur type A (dit is onder voorbehoud van beschikbaarheid)
0-99 mijl $ 100,100-274 mijl $ 150,275-599 mijl $ 200,600-1599 mijl $ 400,1600 mijl or meer $ 1100,Welke huurauto’s zijn NIET beschikbaar voor one way’s?

Op het moment van reserveren kunnen wij bekijken wat online beschikbaar is. Zelfs huurauto’s tussen de USA en
Canada zijn beperkt beschikbaar. Vanzelfsprekend tegen een toepasselijk one way tarief. Van en naar Alaska zijn one
way verhuren niet toegestaan door Avis.

Welke uitzonderingen zijn er bij drop
off kosten?

Binnen de staat California is voor alle verhuurlocaties en autohuurtypes geen drop off kosten.
Binnen de staat Florida is voor alle verhuurlocaties en autohuurtypes geen drop off kosten.
Binnen de staat Texas is voor alle verhuurlocaties en autohuurtypes geen drop off kosten.
Binnen de staat Virginia is voor alle verhuurlocaties en autohuurtypes geen drop off kosten.
Binnen de staat North Carolina is voor alle verhuurlocaties en autohuurtypes geen drop off kosten.
Binnen de staat Ohio is voor alle verhuurlocaties en autohuurtypes geen drop off kosten.
Op Hawaii gelden de volgende one ways voor alle autohuurtypes:
Oahu tussen Honolulu airport en Waikiki zijn de one way kosten $ 100,Oahu tussen Waikiki en Honolulu Airport zijn de one way kosten $ 50,Big Island Hawaii tussen Hilo en Kona bedragen de one way kosten $ 75,Big Island Hawaii tussen Kona en Hilo bedragen de one way kosten $ 0,Maui tussen de diverse verhuurstations bedragen de one way kosten $ 40-60,Kauai tussen de diverse verhuurstations bedragen de one way kosten $ 45,In Alaska betaal je tussen Anchorage en Fairbanks $ 100,- one way fee ook als route andersom is.
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Avis Collection USA
Economy car

FORD FIESTA

Fullsize Car

CHEVROLET IMPALA

Crossover Car

CHEVROLET TRAVERSE

Convertible

FORD MUSTANG

Signature series

BMW X5

A

Compact Car

FORD FOCUS

B

Intermediate Car

CHEVROLET CRUZE

C

Standard Car

CHRYSLER 200

5

5

5

1-2

1-2

2-3

3-4

E

Premium Car

CHRYSLER 300

G

Luxury Car

LINCOLN MKS

H

Intermediate SUV

FORD ESCAPE

F

5

5

5

5

3-4

4-5

4-5

4-5

S

Standard SUV

FORD EDGE

W

Fullsize SUV

GMC YUKON

Z

Premium SUV

CHEVROLET SUBURBAN

L

7

5

7

7

6-7

4-5

5-7

5-7

K

Mini Van

CHRYSLER TOWN & COUNTRY

V

Passenger Van

FORD ECONOLINE VAN

P

Signature series

BMW 528I

H

4

7

12

4

2

4-5

8

2-3

H

Signature series

LINCOLN NAVIGATOR

H

4

7

2-3

5-6

USA HUURSOORT 1 - ITUFBNJA
USA HUURSOORT 2 - ITUABNJA
USA HUURSOORT 3 - ITNLFBNJA
USA HUURSOORT 4 - ITNLBNJA

GROOT = max 20 kilogram

! Tav bagage zie pagina 38 rubriek bagage
*Bovenstaande voertuigen zijn ter voorbeeld. Wanneer je een bepaalde 'categorie' boekt krijgt u een afgebeelde of vergelijkbare auto geleverd.
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Autohuur Canada Avis
Avis is onze back up autoverhuurder. Onze eerste partner is Hertz. Avis zal worden aangeboden wanneer Hertz geen beschikbaarheid heeft.
De prijzen van Avis zijn op aanvraag beschikbaar bij onze afdeling Verkoop.

Een geldig rijbewijs en een geldig
paspoort.

Je dient minimaal 1 jaar in bezit te zijn van je rijbewijs

Een geldige creditcard op naam
van de hoofdbestuurder.

Waarbij er minimaal $ 300,- vrij is om een deposit te kunnen nemen. Let op je creditcard dient min 6 maanden geldig te zijn
na inlevering huurauto.

Hoe oud moet je
minimaal zijn om een
huurauto te besturen?

25 jaar

Je mag in elke provincie huren en alle huurauto types huren.

21 jaar, maar dan betaal je wel een
underage toeslag zie details en je
rijbewijs moet je al langer dan 1
jaar hebben.

Bestuurders betalen $ 25,- per persoon per dag. Als je 2e chauffeur bent dan moet je min 25 jaar zijn als de hoofdchauffeur
tussen de 21 en 24 jaar is.
Let op de volgendehuurauto types zijn niet beschikbaar voor 21 t/m 24 jarigen: Minivan (V), Passanger Van (P), Fullsize SUV
(Z), Premium SUV (L), Signature Series (bijv. BMW X5)

Meerdere chauffeurs?

Dit is niet standaard bij huursoort
1 inbegrepen.

Hiervoor betaal je $ 10,- per huurdag met een max van $ 50,- per huurperiode.

Wat heb je nodig als je
een huurato huurt in
Canada?

Reserveer je huursoort 2 en 4 dan zijn 3 extra bestuurders inbegrepen.
Welke type huurauto’s?

Hoe wordt je huurprijs
berekend?

Wat ben je gewend te rijden?
Alles groter in Canada…

Huur nooit een huurauto die kleiner is dan wat je in Nederland rijdt. Een grotere huurauto is fijn in Canada aangezien iedereen hier groot rijdt, wegen en parkeergelegenheden zijn ook groot. Een UPGRADE bij Avis kost terplaatse altijd veel meer
dan dat je dat al direct bij boeking vastlegt. Bezuinig hier niet op, comfort en gemak zijn veel waard.

Bagage?

Stel vast met hoeveel personen je reist en kijk goed hoeveel bagage je mee kan nemen per huurauto type. Wij adviseren om
bijv. met 4 of meer personen niet met harde of soft shell koffers aan te komen dit gaat niet passen in de huurauto. Neem
max 2-3 koffers mee en voor de rest sporttassen is ons advies.

Merk?

Avis geeft GEEN garantie van automerken. Dus genoemde voorbeeld merken zijn een indicatie en geen recht.

handicapped car?

Heb je een lichamelijke beperking dan kan op sommige locaties een huurauto met handgas of rem aan stuur worden gereserveerd. Let wel dit is zeer beperkt beschikbaar. Er zijn helaas geen huurauto’s met liftjes of rijplanken waar een rolstoel in
gereden kan worden.

winterbanden?

Alle huurauto’s van Avis zijn voorzien van all season banden, winterbanden of sneeuwkettingen zijn niet nodig.
In Quebec zijn echt winterbanden nodig in de periode 15 dec t/m 15 maart, hiervoor betaal je $ 2,40 toeslag ter plaatse bij het
verhuurstation.

kinderzitjes?

Deze kunnen wij direct bij boeking vastleggen in de reservering kosten zijn $ 13,- per per huurdag of $ 195,- max per kinderzitje voor hele huurperiode. Deze kosten betaal je terplaatse.

skirekken?

Dit is beperkt beschikbaar voor $12,-per dag en voor alle huurauto types.

Onderhoud, change oil soon of
tire pressure?

Dit komt helaas voor. Je hebt net een huurauto opgehaald en het dashboard geeft een melding voor onderhoud of change
oil soon. Bij onderhoud is het niet zo dat je dit direct moet doen, de auto stort niet in. Hou goed in gedachten dat bij garages
er direct gehandeld gaat worden en er geld verdiend kan worden. Bel altijd met het Avis noodnummer wat te doen in geval
van onderhoud. Bij olie controleer via dashboard en of oliepeil meter wat stand is en neem indien nodig actie. Ook hier geldt
neem contact op met het Avis noodnummer om advies te vragen.

dagprijzen

Alle huren gaan per 24 uur en de minimale huurperiode is 2 dagen = 48 uur. Op Hawaii is de min. huurperiode 1 dag = 24 uur.

weekprijzen

Vanaf 5 dagen huur geldt de weekprijs genoemd in de tabel.

hoogseizoen

De genoemde hoogseizoen toeslagen per dag/week gelden voor de hele huurperiode, ook als je ophaalt in het hoogseizoen
en inlevert in het laagseizoen. De ophaaldatum is bepalend.

minimale huurperiode

2 dagen = 48 uur.

maximale huurperiode

31 dagen. Stel je huurt langer dan 31 dagen dan dien je direct bij het ophalen van je huurauto bij het verhuurstation de 2
vouchers in te leveren. Hier worden de huren dan aan elkaar gekoppeld tot 1 huur.

hoeveel kilometers zijn inbegrepen?

Ongelimiteerd, tenzij anders aangegeven.

Non smoking?

Alle huurauto’s van Avis zijn non smoking.

Waar mag je rijden met
je Avis huurauto?

Zero Risk verzekering van Jan
Doets voor huurauto’s

Je mag overal rijden muv Mexico en sommige onverharde wegen. Hiervoor hebben wij de Zero Risk verzekering die je verzekert tegen off road schade als je bijv. steenslag zou hebben door het rijden van de goed begaanbare dirt road bijvoorbeeld.

Benzinegelden

Benzinekosten in Canada

Je betaalt benzine in Canada per liter. Op www.gasbuddy.com vind je de meest actuele prijzen.
In British Columbia zijn de brandstofprijzen het hoogst en betaal je nu per december 2016 $ 1,15 - $ 1,25 per liter.
Afhankelijk van het type huurauto dat je huurt rij je ongeveer 1 op 10 op lange stukken. Wij adviseren wel de tank te vullen
als je een tankstation ziet soms komt er lange tijd geen tankmogelijkheid meer. Bij verterk altijd voltanken is ons advies.

Hervulling van de tank

Belastingen

Dit is een optie die bij huursoort 2 en 4 is inbegrepen. Je kunt dat de huurauto leeg inleveren. Bij huursoort 1 moet je nooit
kiezen voor de REFUEL optie van Avis dit is erg duur. Tank in de buurt van het verhuurstation je huurauto vol dat is altijd
goedkoper. Maak je ook geen zorgen als dan nog 10 km rijdt, dat gaan ze niet berekenen.

Bij de huur van een auto komen er helaas extra belasttingen bij die veelal in de huursom zijn inbegrepen. Als je extra kosten ter plaatse
maakt zullen deze wel berekend worden over de extra’s. Bij elkaar komt dit al snel op 25-30% neer.
Provincial Sales Tax PST of HST

Dit is wegenbelasting, die wordt ofwel per dag of 5-15% berekend. Is bij de huurprijs van huursoort 1 t/m 4 inbegrepen.

Goods en Service Tax GST

Dit is de BTW belasting, een soort BTW die van 7-10% kan varieren. Is bij de huurprijs van huursoort 1 t/m 4 inbegrepen.

Custumer Facility Charge

Dit is een belasting die de luchthavens rekenen bij huurauto’s die hier worden opgehaald. Is bij de huurprijs huursoort 1 t/m 4
inbegrepen. Deze belasting kan varieren en bedraagt bij Calgary bijv. $ 6,- per huurdag.

Concession recovery fees CFR

Dit is extra belasting die luchthavens rekenen bovenop de Airport Imposed fees voor de huurders van een huurauto.
Deze fee is inbegrepen bij huursoorten 1 t/m 4 over de kosten van het tarief, maar wordt wel nog toegevoegd over lokaal te
betalen kosten

Vehicle Licensing Fee VLF

Een belasting die Avis rekent om kentekens aan te schaffen of te vernieuwen. % of bedrag is variabel.

Air Conditioning Surcharge
Recovery ACSR

In Canada wordt er belasting gerekend op elke auto die Airco heeft, Avis rekent circa $ 1,- per huurdag.
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Autohuur Canada Avis
Verzekeringen via Avis

Basic Liabilty Protection

Dit is een wettelijke aansprakelijkheidsdekking. Bij alle huursoorten is dit inbegrepen en hoef je nooit extra af te sluiten.

LDW Loss and Damage Waiver

Dit is de afkoop eigen risico voor de huurder van de huurauto igv schade aan de huurauto. Het overgebleven eigen risico
is voor huurauto type A t/m E $ 300,- en de overige huurauto types G t/m Z $ 500,-. Dat is vervelend daarom adviseren wij
hiervoor altijd de Jan Doets Zero Risk Verzekering af te sluiten voor huurauto’s dan is dit goed geregeld.

Eigen Risico?

Wel is het zo dat je bij schade eerst je eigen risico kwijt bent van $300/ $ 500,- en dit bij terugkomst in Nederland gaat
claimen bij de Zero Risk Verzekering.

LDW Buydown

Je kan ook het eigen risico bij Avis bij verzekeren bij sommige verhuurstations, kosten zijn $ 11,- per huurdag met een max per
huurperiode van $ 220,Zero Risk premie bedrag Euro 4,84 per huurdag, is een veel al goedkoper alternatief bij een gemiddelde huur van 17 dagen.

PAI Personal Accident Insurance

Dit zijn ziektekosten verzekeringen, dit wordt aangeboden op het huurstation als Personal protection. Deze is inbegrepen
bij huursoort 2 en 4 in Canada. Bij huursoort 1 hoef je dit niet af te sluiten als je een goede reisverzekering hebt waarij de
ziektekosten tegen de kostprijs zijn gedekt voor Canada.

PEP Personal Effects Protection

Dit is een bagage verzekering. Deze is bij huursoort 2 en 4 inbegrepen in Canada. Heb je een goede reisverzekering hoef je dit
niet bij te kopen bij huursoort 1.

ALI Additional Liability Insurance

Dit is een dekking voor lichamelijk letsel en materiele schade van een derde veroorzaakt door de bestuurder of medepassagiers van de Avis huurauto tot $ 1.000.000,-. ALI is inbegrepen in huursoort 1 t/m 4.

Roadside Safety Net RSN

Dit is een verzekering die je aanvullend zou kunnen afsluiten per dag voor $ 6,- als je sleutel bijv. kwijt bent geraakt. Of als
je accu leeg is of je een lekke band hebt. Eigenlijk verzeker je jezelf voor hulp bij nalatigheid. Sluit je deze verzekering niet af
dan zul je zelf de kosten moeten dragen igv nalatigheid.

Dit is het navigatie systeem van
Avis. Dit is niet overal en bij elk
autotype beschikbaar.

Where 2 van Garmin is een goede navigatie en is inbegrepen bij huursoort 4. Indien je het ter plaatse bijboekt betaal je $ 15,per dag met een max van $ 75,- per huur.

Tom Tom voor Canada

Soms is het toch meer praktisch een upgrade te kopen voor je Nederlandse Tom Tom voor de USA en vooraf in je Ipad of
laptop je hele reis in te plannen dan heb je een zeer uitgebreide Nederlandse route begeleiding.

Huurcontract tekenen?

Lees het huurcontract goed door zodat je achteraf niet met onnodige verzekeringen of kosten komt te zitten. Getekend is
getekend.

Lokale belastingen over extra
diensten?

Deze zijn van toepassing over drop off kosten, extra verzekeringen, een upgrade etc. Hou rekening met circa20-30%.

Huurauto inleveren?

Dan krijg je een bon waarop alle kosten die je nog additioneel moet betalen vermeld zijn.

Stel je levert je huurauto later in,
kosten?

Je mag tot max 29 min na de inlevertijd te laat komen. Daarna gaat Avis hele huurdag(en) extra rekenen.

Stel je levert je huurauto eerder
in, restituatie?

Helaas krijg je geen restitutie over niet gebruikte huurdagen.

Stel je huurt een
huurauto in plaats A en
levert m in plaats B in?

Dit noem je een drop off met
veelal geldende drop off kosten
ofwel achterlaatkosten?

Je betaalt deze kosten om Avis de huurauto weer terug te laten rijden naar het ophaal station,. Hierover betaal je altijd
lokale belasting die meestal tussen 20-30% over het bedrag bedraagt. De drop off kosten worden altijd berekend over de
afstand over de weg van verhuurstation naar verhuurstation niet over de werkelijk gereden mijlen.

Drop off kosten

Welke huurauto’s zijn beschikbaar voor one way’s?

Eigen Risico?
Avis navigatie Where 2?

Huurcontract en inleveren van de huurauto?

Wat zijn one way of wel drop off kosten, hoeveel bedragen deze?
Voor autohuur type A t/m E
tussen verhuurstations in British
Columbia en Alberta / Saskatchewan of v.v.

Dit is onder voorbehoud van beschikbaarheid
0-300 km $ 0,301-400 km $ 40,401-800 km $ 75,801-1600 km $ 200,1601-2200 km $ 400,2201 en meer km $ 1300,-

Voor autohuur type G t/m Z
tussen verhuurstations in British
Columbia en Alberta / Saskatchewan of v.v.

Dit is onder voorbehoud van beschikbaarheid
0-300 km $ 0,301-400 km $ 50,401-800 km $ 100,801-1600 km $ 250,1601-2200 km $ 500,2201 en meer km $ 1600,-

Voor autohuur type A t/m E tussen verhuurstations in Ontario en
Quebec of v.v.

Dit is onder voorbehoud van beschikbaarheid
0-550 km $ 0,551-1000 km $ 40,1000 en meer km $ 1300,-

Voor autohuur type G t/m Z tussen verhuurstations in Ontario en
Quebec of v.v.

Dit is onder voorbehoud van beschikbaarheid
0-550 km $ 0,551-1000 km $ 50,1000 en meer km $ 1600,-

Voor autohuur type A t/m E
tussen verhuurstations in Nova
Scotia, New Brunswick, Prince
Edward Island en Newfoundland
volgorde niet relevant.

Dit is onder voorbehoud van beschikbaarheid
0-200 km $ 0,201-300 km $ 75,301-500 km $ 150,501-1000 km $ 250,1001-1200 km $ 800,1201 en meer km $ 1100,-

Voor autohuur type G t/m Z
tussen verhuurstations in Nova
Scotia, New Brunswick, Prince
Edward Island en Newfoundland
volgorde niet relevant.

Dit is onder voorbehoud van beschikbaarheid
0-200 km $ 0,201-300 km $ 100,301-500 km $ 200,501-1000 km $ 300,1001-1200 km $ 1000,1201 en meer km $ 1600,-

Welke huurauto’s zijn NIET
beschikbaar voor one way’s?

Op het moment van reserveren kunnen wij bekijken wat online beschikbaar is. Vanzelfsprekend tegen een toepasselijk one
way tarief.

Welke uitzonderingen zijn er bij
drop off kosten?

Huren tussen Canada en de USA zijn niet toegestaan incl. Alaska.

Alle genoemde bedragen zijn in CA$.
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Avis Collection Canada
Economy car

CHEVROLET SONIC

Fullsize Car

CHEVROLET IMPALA

Standard SUV

CHEVROLET EQUINOX

A

Compact Car

FORD FOCUS

B

Intermediate Car

CHEVROLET CRUZE

C

Standard Car

FORD FUSION

D

4

5

5

5

0

1

1

2

2

2

2

1

E

Premium Car

BUICK LACROSS

G

Luxury Car

CADILLAC CTS

H

Intermediate SUV

FORD ESCAPE

F

5

5

4

5

2

2

2

2

2

2

1

1

W

Fullsize SUV

GMC YUKON

Z

Mini Van

TOYOTA SIENNA

V

5

5

5

2

3

1

USA HUURSOORT 1 - ITUFBNJA
USA HUURSOORT 2 - ITUABNJA
USA HUURSOORT 3 - ITNLFBNJA
USA HUURSOORT 4 - ITNLBNJA
GROOT = max 20 kilogram

2

2

2

KLEIN = max 9 kilogram

!

Tav bagage zie pagina 38 rubriek bagage

*Bovenstaande voertuigen zijn ter voorbeeld. Wanneer je een bepaalde 'categorie' boekt krijgt u een afgebeelde of vergelijkbare auto geleverd.
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BELANGRIJKE INFO & VOORWAARDEN

Mr. America #1 & Mrs. Canada
Verzekeringen
Algemene reisvoorwaarden
ANVR voorwaarden
Vliegen met…
Autohuur info & tarieven

Mr. Know it all
De Amerika & Canada reisspecialist
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