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Wij hebben een paar eenvoudige aanwijzingen die u kunt volgen wanneer u uw camper bij ons 
inlevert. Lees het document “Voordat u uw camper inlevert“ dat u hebt ondertekend bij het 
ophalen en dat alle informatie bevat die u moet weten. 

Om onnodige kosten te voorkomen, raden wij onze gasten aan om:       

• Breng de camper op het juiste tijdstip terug, zoals aangegeven in uw huurovereenkomst 

• Voordat u aankomt bij onze station, dient u ervoor te zorgen dat uw camper hetzelfde 
brandstofpeil heeft als bij het ophalen, volgens ons brandstofbeleid 

• Indien u niet één van onze Drop & Go, Platinum of Platinum Plus pakketten heeft 
aangeschaft, zorg er dan voor dat de grijze en zwarte afvaltanks geleegd zijn voordat u 
de camper inlevert. 
 

Als u of iemand in uw gezelschap Covid heeft, volg dan deze stappen. 

1. Wij vragen u om plannen te maken om in quarantaine te gaan volgens de provinciale en 
federale voorschiften. Gasten dienen de locale gezondheidsautoriteit te raadplegen voor 
instructies voor COVID-testen en quarantaine bekijk hier. 

2. Blijf bij aankomst op onze station in uw camper en bel ons. Wij zullen de drop-off op 
sociale afstand uitvoeren en u in staat stellen om uit te pakken en verder te reizen zonder 
onze station te betreden of nauw contact te hebben met onze cast of andere gasten. Uw 
camper wordt in quarantaine geplaatst en de laatste inlevercontroles worden pas in een 
paar dagen voltooid terwijl de camper wordt schoongemaakt. Als u uw camperhuur wilt 
verlengen om een quarantaineperiode te dekken, neem dan contact met ons op en wij 
zullen de beschikbaarheid controleren. 

Als u uw reservering wilt uitbreiden tot een quarantaineperiode, neem dan contact met ons op 
en wij zullen de beschikbaarheid controleren. 

Bedankt voor uw medewerking en uw begrip. 

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/provinces#requirements

