Voordat u uw camper inlevert
VOORDAT U UW CAMPER INLEVERT
Wij zouden graag willen dat u uw camper in dezelfde staat inlevert waarin u deze ontvangen heeft, waarbij u:
• Ervoor zorgt dat alle apparatuur schoon is
• Ervoor zorgt dat de badkamer, de kasten, alle oppervlaktes en de vloer schoon zijn
• Ervoor zorgt dat al het servies en bestek zijn gewassen en terug in de kasten zijn geplaatst
• De opslagtanks (de zwarte en grijze watertanks) leegt
• Verwijder al het afval en andere recyclebare items
• Zorgt u er alstublieft voor dat u de buitenkant van de camper grondig wast indien deze erg vuil is (van straatvuil / stof of insecten). Dit vergemakkelijkt
het vaststellen van krassen, deuken of eventuele schade. Het verwijderen van dagelijks licht vuil vereist geen grondige wasbeurt.
• Ervoor zorgt dat de brandstoftank is gevuld tot hetzelfde niveau als toen u de camper ophaalde
• Ervoor zorgt dat er in de buitenste opslagruimtes geen afval, speelgoed, overmatig vuil, houtsnippers etc. meer is en dat brandhout is verwijderd
• Ervoor zorgt dat eventuele extra gehuurde items, zoals stoelen, toaster en koffiezetapparaat schoon en opgeborgen zijn
• De GPS apparaten met u meeneemt naar de balie, samen met alle toebehorende accessoires
Let op :
• Al het ongeopende voedsel kan in het voertuig op het aanrecht worden achtergelaten voor donatie aan de voedselbank.
• Het beddengoed mag op de bedden achtergelaten worden.
• De handdoeken mogen worden achtergelaten op de vloer in de douche.
• Het bijvullen van de propaantank is niet verplicht
• Het legen van de vers water tank is niet verplicht
Wij vragen u tijdig terug te keren en het voertuig leeg te ruimen, om de procedures bij inlevering voor 10.00 uur ’s ochtends af te ronden (of voor 15.00
uur als u geboekt heeft om uw voertuig later in te leveren). CanaDream verwelkomt gasten op alle stations vanaf 08.00 uur ’s ochtends.
VERGEET NIET OM ALLE KASTEN EN OPSLAGRUIMTES TE CONTROLEREN VOOR PERSOONLIJKE SPULLEN.

CanaDream Valet Service
•
•
•
•
•
•

Indien u de Canadream Valet Service heeft aangeschaft, deze service is ook inbegrepen bij de Platinum, dan nemen wij graag de
volgende services voor onze rekening:
Schoonmaken van het exterieur (1 uur reiniging is inbegrepen)
Schoonmaken van het interieur (1 uur reiniging is inbegrepen)
Verwijderen van afval en recycling (in gesloten vuilniszakken)
Leegmaken van de zwart- en grijs watertank
Leegmaken van de koelkast en niet gebruikt voedsel

Indien u niet de CanaDream Valet Service heeft aangeschaft, maar u brengt de camper terug in een staat die niet voldoet aan onze vereisten,
dan het is ons een genoegen om deze voor u te verzorgen voor de volgende tarieven:

Service

Kosten

Reiniging - binnen & buiten

$75 per uur

Geurverwijdering: geurverwijderingskosten worden toegepast voor alle
geuren waarvan CanaDream denkt dat ze schadelijk of onaangenaam
zouden kunnen zijn voor medewerkers of andere Gasten. Dit zou
omvatten, maar is niet beperkt tot, alle voedingsmiddelen of stoffen die
in het voertuig worden gebruikt of opgeslagen die een sterke
aanhoudende geur hebben, b.v. gekookt, bedorven of rottend voedsel,
parfums, cannabis.

$500

Legen van opslagtanks (grijze en zwarte tank)

$100

Brandstof

Marktprijs per 1/8 tank plus servicekosten
Kosten

Extra kosten

Late aankomst (aankomst na 10 uur)

$150 per uur

Travel Tab

Tot vervangingswaarde plus servicekosten
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