Richtlijnenvoorkinderbeveilingssystemen– Canada
Veelgesteldevragen
Hoe oud moeteen kind zijn om in een CanaDream campertereizen?
Kinderen van alleleeftijdenzijnwelkom om in onze campers tereizen. Het is de verantwoordelijkheid van
de ouder en/of voogd om ervoor te zorgen dat alle kinderen goed vastzitten in een geschikt kinderzitje
voor hun gewicht en lengte.
Wat voor soort veiligheidsgordels zitten er achterin in CanaDream campers?
Achterin in onze campers bevinden zich alleen heupgordels.
Zijn er naast zijwaarts gerichte en achterwaarts gerichte stoelen, ook voorwaarts gerichte stoelen
achterin in de CanaDream campers?
Ja. Er zijn naar voren gerichte stoelen aan de eetkamertafel of de bank achterin de camper. Het aantal
voorwaarts gerichte stoelen in de camper verschilt per type gehuurd voertuig. Raadpleeg de
onderstaande tabel voor meer informatie.
Is het mogelijk om de passagiersairbag voorin in een Canadream-voertuig uit te schakelen?
Nee. Het is in geen van onze campers mogelijk om de passagiersairbag voorin te deactiveren.
Is het mogelijk om de passagiersstoel voorin in een Canadream-voertuig naar achteren te verplaatsen
om meer ruimte te creëren tussen de airbag en een kinderpassagier?
Nee. De voorstoel kan niet ver genoeg naar achteren bewegen. Kinderzitjes mogen niet op de
passagiersstoel voorin worden gebruikt.
Bevatten CanaDream-campers bevestigingspunten of ankers?
De meeste, maar niet alle, campers bevatten 1 of 2 bevestigingspunten. Onze campers hebben geen
ankers. Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie.
Wie is verantwoordelijk voor het plaatsen van het kinderzitjes in het voertuig?
Het is de verantwoordelijkheid van de ouder en/of voogd om het kinderzitjes in het voertuig te
monteren. De ouder en/of voogd moet ervoor zorgen dat alle kinderen goed vastgezet zijn in een
geschikt kinderzitje.
Heeft u kinderzitjes te huur?
Alle CanaDream-stations bieden tegen betaling het Evenflo Symphony-kinderzitjes (Babystoeltjes,
Kinderzitje &Stoelverhoger) te huur aan.Handleidingen ENGELS FRANS SPAANS. Al onze kinderzitjes
voldoen aan de veiligheidsnormen van de Canadese fabrikant. We raden u aan vooraf te reserveren om

de beschikbaarheid te garanderen. Gasten dienen bij het inchecken een verklaring van afstand te
ondertekenen voor de huur van het kinderzitje.
Kan een stoelverhoger worden gebruikt in een CanaDream camper?
Ja, maar houd er rekening mee dat de stoelen achterin onze campers alleen heupgordels hebben.
Kunnen ouders en/of verzorgers hun eigen kinderzitje meenemen?
Ja. Gasten kunnen hun eigen kinderzitje meenemen.
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*TCA Trucks hebbenisofix/ankerpunten. **SVC, MHB, MHA zijnvoorzien van minimaal 1 vast
bevestigingspuntwaaraaneenkinderzitjekanwordenbevestigd.
Allebabystoeltjes/kinderstoeltjes/stoelverhogerswordenvastgemaakt met heupgordels.
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