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VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE                
HUUROVEREENKOMST MET CANADREAM INC. 

 

Aan de Gast: 

Deze Voorwaarden maken deel uit van de Huurovereenkomst tussen CanaDream Inc en de Gast ("overeenkomst" of 
"huurovereenkomst") met betrekking tot het Voertuig, gedentificeerd door het unitnummer op de eerste pagina van de 
Huurovereenkomst. De "Gast" is de persoon die of het bedrijf dat wordt gedentificeerd als de hoofdgast in de boeking, de boekingsfactuur 
en/of in de online boeking. 

Deze Voorwaarden ("Conditions") schetsen de verantwoordelijkheden van de Gast met betrekking tot het Voertuig - gedefinieerd als de 
camper, truck-camper, camperbus, of ander soort recreatievoertuig zoals vermeld in de Boekingsfactuur - en beperken of elimineren in 
sommige omstandigheden de rechten van de Gast. Voor de eigen bescherming van de Gast is het belangrijk dat hij of zij deze 
Voorwaarden leest en begrijpt. 

De Gast gaat ermee akkoord dat door op de "Ik ga akkoord"-iconen te klikken, hij/zij alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn 
uiteengezet of door middel van verwijzing in de Overeenkomst zijn opgenomen, heeft gelezen en begrepen en dat de persoon die op de 
iconen klikt, de persoon is die de Overeenkomst aangaat. De Gast gaat er verder mee akkoord dat de elektronische handtekening/paraaf 
die wordt gezet door op de "Ik ga akkoord"-iconen te klikken, betrouwbaar is met het oog op het creëren van een bindende 
Overeenkomst tussen de Gast en CanaDream Inc. 

De Gast stemt ermee in dat CanaDream Inc de Gast alleen digitale kopieën verstrekt van de geaccepteerde contractuele documenten die 
deel uitmaken van deze Huurovereenkomst. Verder gaat de Gast ermee akkoord gebonden te zijn aan de van toepassing zijnde 
aanbetalings-, betalings- en annuleringsvoorwaarden met betrekking tot de huur van het Voertuig door de Gast, zoals uiteengezet in het 
online boekingsportaal of de boekingsfactuur. De genoemde aanbetalings-, betalings- en annuleringsvoorwaarden worden hierbij 
uitdrukkelijk door verwijzing in deze Overeenkomst opgenomen. 

1. Naleving van wetten. Terwijl het Voertuig in het bezit is van de Gast, of wordt verhuurd aan de Gast onder deze Overeenkomst, zal de 
Gast alle wetten en voorschriften naleven die van toepassing zijn op (a) het rijden, parkeren, stallen en verplaatsen van het Voertuig, of 
(b) de verplaatsing van het Voertuig, of een persoon of object dat in het Voertuig wordt vervoerd over een nationale, provincie-
/territoriale, staats- of rechtsgebiedsgrens.  

2. Verzekering. CanaDream Inc heeft een WA+-verzekering voor voertuigen van derden (inclusief ongevallen inzittendenverzekering en 
uitgebreide dekking) ten behoeve van de Gast en anderen die vooraf toestemming hebben het Voertuig te besturen in Canada en de V.S.  

OPMERKING: DE GAST GAAT ERMEE AKKOORD PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK TE ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL EN SCHADE AAN 
EIGENDOMMEN INDIEN ER MET HET VOERTUIG IN EEN ONGEAUTORISEERD GEBIED WORDT GEREDEN ZONDER VOORAFGAANDE 
SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN CanaDream Inc, OF IN EEN VERBODEN GEBIED (ZIE ARTIKEL 13) OF HET VOERTUIG WORDT 
GEBRUIKT OP EEN WIJZE DIE NIET TOEGESTAAN IS VOLGENS ARTIKEL 10. DE GAST BEGAAT EEN STRAFRECHTELIJKE OVERTREDING 
DOOR ZONDER (GELDIGE) VERZEKERING TE RIJDEN.  

3. Persoonlijke eigendommen. De Gast erkent dat het Voertuig geen 100% veilige plaats vormt en primair niet is uitgerust voor het 
transport of de opslag van waardevolle spullen. CanaDream Inc raadt de Gast aan om, zolang het Voertuig in het bezit is van de Gast, een 
eigen reisverzekering te hebben voor verlies van of schade aan eigendommen van de Gast (of van een andere persoon wiens 
eigendommen zich in of op het Voertuig bevinden met de uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de Gast) die zich in of op het 
Voertuig bevinden en om terug te vallen op een dergelijke verzekering en zich niet te beroepen op enige rechten jegens CanaDream Inc 
om compensatie te verkrijgen voor enig verlies van of schade aan eigendommen. CanaDream Inc is niet aansprakelijk voor verlies van of 
schade aan eigendommen van de Gast (of van enige andere persoon wiens eigendommen zich in of op het Voertuig bevinden met de 
uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de Gast), hetzij voor of na het inleveren bij het Voertuig bij CanaDream Inc, ongeacht of 
een dergelijk verlies of dergelijke schade al dan niet het gevolg is van of wordt veroorzaakt door de nalatigheid van CanaDream Inc of zijn 
agenten of werknemers. De Gast neemt alle risico's van dergelijk verlies of schade op zich en ziet af van alle claims tegen CanaDream Inc 
en zal CanaDream Inc schadeloos stellen en vrijwaren van alle claims die hieruit kunnen voortvloeien.  

4. Voertuigbeveiliging. De Gast zal alle redelijke maatregelen nemen om het Voertuig te beveiligen tegen diefstal en beschadiging. De 
Gast zal alle bedieningsinstructies en voorzorgsmaatregelen lezen en naleven die in of op het Voertuig zijn geplaatst of door CanaDream 
Inc aan de Gast zijn verstrekt. Verlies van of schade aan een sleutel of sleutelhanger waardoor deze onbruikbaar wordt, zal resulteren in 
een doorberekening van $300 aan de Gast bij inlevering van het Voertuig.  
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5. Onderhoud. Zolang het Voertuig in bezit is van de Gast, is de Gast ervoor verantwoordelijk dat het Voertuig zorgvuldig wordt bediend 
en onderhouden, en zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van voorgaande bepalingen, zorgt Gast ervoor dat het olie-, 
vloeistoffen- en koelpeil in de motor van het Voertuig, de remmen, stuurbekrachtiging en andere mechanische en hydraulische systemen 
op het juiste niveau worden gehouden.  

De Gast is verantwoordelijk voor het volgen van de van toepassing zijnde bedieningsprocedures rond weersomstandigheden (d.w.z. 
bevriezende waterleidingen bij temperaturen onder het vriespunt en oververhitting van mechanische componenten in geval van extreme 
hitte). De Gast is aansprakelijk voor de kosten die volgen uit alle gerelateerde mechanische reparaties en reparaties aan het Voertuig die 
het gevolg zijn van het niet nakomen van deze verantwoordelijkheden.  

6. Reparaties. CanaDream Inc zal de Gast vergoeden voor kosten van (a) reparaties en vervangingen aan het Voertuig die minder dan $ 
150,00 bedragen, (b) reparaties aan het Voertuig geautoriseerd door CanaDream Inc., en (c) onderhoud van het olie-, vloeistoffen- en 
koelvloeistofpeil van het Voertuig. Terugbetaling door CanaDream Inc vindt plaats op vertoon van de originele kassabon en de vervangen 
onderdelen. Met uitzondering van hetgeen toegestaan in deze paragraaf, zal de Gast geen reparaties of toevoegingen aan het Voertuig 
toestaan, en zal de Gast in geen geval toestaan dat er pandrecht wordt geplaatst zonder toestemming van CanaDream Inc. Die 
toestemming mag willlekeurig worden onthouden. De Gast zal ook alle ongeautoriseerde kosten betalen die verband houden met 
eventuele reparaties.  

7. Storingen. In het geval dat het Voertuig gedurende een periode van meer dan 48 opeenvolgende uren onbruikbaar raakt vanwege een 
mechanisch defect of storing en het defect of de storing niet het gevolg is van een schending van deze Overeenkomst door de Gast, zal 
CanaDream Inc de Gast een tegoed toekennen gelijk aan de Voertuig die redelijkerwijs toe te schrijven is aan de periode dat het Voertuig 
niet bruikbaar is. CanaDream Inc is niet aansprakelijk voor enige andere kosten of schade die de Gast heeft geleden als gevolg van 
mechanische defecten. Storingen met betrekking tot de radio, tv, airconditioning, uitschuifbare ruimtes (slide-outs), koelkast, magnetron, 
apparaten en cruise control worden voor de toepassing van deze clausule niet beschouwd als storingen die het Voertuig onbruikbaar 
maken en geven de Gast geen recht op een vergoeding voor de huurkosten.  

8. Vervangingen. Het Voertuig kan, naar eigen goeddunken van CanaDream Inc, een gelijkwaardig of hoger gewaardeerd Voertuig zijn 
dan het Voertuig waarvoor door de Gast een reservering is gemaakt. Indien er sprake is van een vervanging of upgrade zoals bedoeld in 
de vorige zin, zullen er geen extra kosten voor de Gast in rekening worden gebracht. Waar CanaDream Inc een Voertuig vervangt door 
een Voertuig dat tegen een lager tarief verhuurd wordt dan het Voertuig dat door de Gast is gereserveerd, is de enige 
verantwoordelijkheid van CanaDream Inc die voortvloeit uit een dergelijke vervanging, de Gast het lagere toepasselijke tarief in rekening 
te brengen en eventuele restituties of aanpassingen te doen die mogelijk in het voordeel van de Gast zijn. CanaDream Inc kan de 
beschikbaarheid van een bepaald type Voertuig dat door de Gast kan worden gereserveerd niet garanderen en heeft geen verplichting 
aan de Gast (behalve zoals specifiek vermeld in deze clausule) in het geval dat CanaDream Inc het door de Gast gereserveerde Voertuig 
vervangt door een Voertuig van een andere categorie.  

9. Incidenten: ongevallen, diefstal en vandalisme De Gast zal elk ongeval, aanrijding, diefstal of vandalisme ("Incident") waarbij het 
Voertuig of zijn passagiers betrokken zijn, onmiddellijk melden aan CanaDream Inc en aan de lokale politie in de plaats of het rechtsgebied 
waar het Incident plaatsvindt. De Gast overhandigt CanaDream Inc en/of zijn verzekeraar elk document, proces verbaal, kennisgeving of 
papierwerk van welke aard dan ook dat door de Gast of bestuurder van het Voertuig of zijn passagiers is ontvangen met betrekking tot 
een claim, rechtszaak of gestarte procedure in verband met een Incident of gebeurtenis waarbij het Voertuig betrokken is. Noch de Gast, 
noch enige bestuurder van het Voertuig zal helpen of steun bieden bij indienen van een claim, rechtszaak of procedure en zal volledig 
meewerken met CanaDream Inc en haar verzekeraars die dit onderzoeken en zullen verdedigen. . ALS EEN INCIDENT NIET BINNEN 24 
UUR WORDT GEMELD, VERVALT ALLE AANSPRAKELIJKHEIDSBESCHERMING ZOALS HIER BESCHREVEN, DIE BESCHIKBAAR IS VOOR DE 
GAST. BIJ GASTEN DIE BIJ EEN INCIDENT BETROKKEN ZIJN EN HET VOERTUIG INLEVEREN ZONDER SCHRIFTELIJK 
ONGEVALLENRAPPORT/SCHADEFORMULIER EN HET POLITIEDOSSIERNUMMER, VERVALT HUN VERZEKERINGSDEKKING EN ZIJ ZIJN 
VERANTWOORDELIJK VOOR DE KOSTEN VAN ALLE REPARATIES OF VERVANGINGEN ALS GEVOLG VAN DIT INCIDENT.  

10. Gebruik van het Voertuig. Voor zover wettelijk toegestaan, zal elk gebruik van het Voertuig zoals hieronder verboden (1) deze 
Overeenkomst schenden, (2) elke beperking van de verantwoordelijkheid van de Gast voor verlies van of schade aan het Voertuig ongeldig 
maken, (3) de Gast volledig verantwoordelijk maken voor de feitelijke schade, kosten en advocaatkosten, gebruiksderving en 
waardevermindering als gevolg van deze schending, en (4) alle verzekeringsdekking die onder deze overeenkomst wordt geboden, 
ongeldig maken, afhankelijk van de van toepassing zijnde wetgeving. De Gast zal niet toestaan dat het Voertuig wordt bediend of bestuurd 
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 (a) door een persoon die niet de houder is van een geldig rijbewijs dat machtigt dit Voertuig te besturen in het rechtsgebied waar het 
Voertuig zich bevindt; (b) voor het vervoer van personen of goederen voor verhuur, expliciet of impliciet; (c) door een persoon die jonger 
is dan 21 jaar, of die CanaDream Inc een valse of fictieve naam en/of leeftijd of adres heeft gegeven; (d) door een ander persoon dan de 
Gast of een persoon die in deze Overeenkomst wordt aangeduid als geautoriseerde bestuurder; (e) in elk competitief evenement; (f) om 
een Voertuig te duwen of te slepen, of om een drager of object aan het Voertuig te bevestigen; (g) buiten Canada of de continentale 
Verenigde Staten; (h) in een verboden reisgebied; (i) door een persoon die onder invloed is van verdovende middelen of drugs of voor 
het illegaal vervoeren van verdovende middelen of drugs of een andere verboden of aan beperkingen onderworpen stof; (j) voor enig 
onwettig doel of het plegen van een misdrijf; (k) terwijl het Voertuig boven zijn capaciteit beladen is; (l) terwijl er meer passagiers worden 
vervoerd dan waarvoor het voertuig veiligheidsgordels heeft of is ontworpen; of (m) wanneer het gebruik schade aan het Voertuig zal 
veroorzaken (d.w.z. negeren van brandend waarschuwingslampje, lekke band, rook uit de motor, enz.). Deze beperkingen zijn cumulatief 
en elk ervan is van toepassing op elk gebruik, elke bediening of besturing van het Voertuig.  

11. Roken of vapen. Onze Voertuigen zijn geheel rookvrij. Het aantreffen van vape- of rook-gerelateerde geuren of schade zal resulteren 
in een doorberekening van $500 aan de Gast. Deze kosten zijn een reële schatting van de daadwerkelijke kosten en het verlies aan 
inkomsten geassocieerd met het verwijderen van de geur en de daaruit voortvloeiende vertraging bij het opnieuw verhuren van het 
Voertuig. Rook of vape niet in het Voertuig en vermijd de geur van kampvuurrook door alle deuren en ramen gesloten te houden in de 
buurt van kampvuren.  

12. Huisdieren. Een hond of kat in het Voertuig is toegestaan tegen betaling van een vast bedrag van $350. Uitgezonderd zijn hulpdieren. 
Deze mogen gratis in het Voertuig reizen met voorafgaande schriftelijke toestemming van CanaDream Inc De Gast zal CanaDream Inc 
vooraf informeren als de Gast zijn of haar huisdier of hulpdier wenst mee te nemen. Als het huisdier of hulpdier van de Gast in het 
Voertuig is toegestaan, dient de Gast ervoor te zorgen dat het dier geen schade aan het Voertuig toebrengt. Indien bij het inleveren van 
het Voertuig extra schoonmaak vereist is vanwege het dier, worden meerkosten bovenop de al gerekende $350 aan de Gast 
doorberekend.  

13. Ongeautoriseerde- en verboden reisgebieden. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden voor een lijst van ongeautoriseerde gebieden 
en verboden reisgebieden. Tenzij CanaDream Inc voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven, is de Gast volledig 
verantwoordelijk voor de kosten van alle schadeherstel aan het Voertuig als het Voertuig wordt bestuurd in ongeautoriseerde gebieden. 
RIJDEN IN VERBODEN REISGEBIEDEN IS TE ALLEN TIJDE STRIKT VERBODEN. In alle gevallen waarin het Voertuig wordt bestuurd in een 
verboden reisgebied, is de Gast als enige verantwoordelijk voor de kosten van het repareren van alle schade aan het Voertuig. In gevallen 
waarin het Voertuig wordt bestuurd in een ongeautoriseerd gebied met toestemming van CanaDream Inc, kan CanaDream Inc, naar eigen 
goeddunken, het bedrag verlagen dat de Gast moet betalen voor de reparatiekosten die CanaDream Inc, kan uitvoeren binnen haar eigen 
reparatiefaciliteit. Ongeacht of de toestemming van CanaDream Inc is verkregen of niet, de Gast zal in alle gevallen de kosten betalen 
voor het vervangen van onderdelen (inclusief, maar niet beperkt tot, banden) en het repareren van schade die is toe te schrijven aan het 
rijden op onverharde of niet-openbare wegen, of door blootstelling van het Voertuig aan bevriezing of overmatige hitte.  

14. Betalingen. De Gast zal aan CanaDream Inc alle geboekte tijd en kilometers, service-, minimum- en andere kosten betalen die onder 
de Huurovereenkomst verschuldigd zijn, tegen de getoonde of berekende tarieven zoals vermeld op de boekingsfactuur, zoals in deze 
Voorwaarden uiteengezet of tegen de online te vinden voorwaarden op www.CanaDream.com . Als de Gast heeft aangegeven dat kosten 
aan een derde persoon in rekening worden gebracht en deze persoon niet op tijd betaalt, zal de Gast deze kosten betalen. CanaDream 
Inc kan de aanbetaling vasthouden zoals bepaald in deze Overeenkomst om elk bedrag te dekken dat verschuldigd is of mogelijk opgeëist 
kan worden op grond van deze Overeenkomst. De Gast en elke persoon aan wie, met toestemming van CanaDream Inc, de Gast de kosten 
die op grond van deze Huurovereenkomst zijn gemaakt, uitdrukkelijk laat factureren, zijn gezamenlijk en hoofdelijk verantwoordelijk 
(gelijkwaardigheid in Quebec) voor de betaling van al deze kosten. De Gast verklaart dat de Gast bevoegd is om dergelijke kosten aan die 
persoon in rekening te (laten) brengen. Voor kosten die niet op tijd zijn betaald, zoals vereist door deze Overeenkomst, wordt een boete 
voor te late betaling in rekening gebracht. Tenzij CanaDream Inc ermee instemt om betaling te accepteren door middel van een 
creditcard, dienen alle kosten die onder deze Overeenkomst verschuldigd zijn, volledig betaald te worden bij de afronding van de huur. 
Kosten die op dat moment niet bekend zijn bij CanaDream Inc dient de Gast te betalen aan wie ze moeten worden gefactureerd, en de 
Gast stemt er hierbij mee in dat de creditcard van de Gast kan en zal worden belast voor onmiddellijke betaling na ontvangst van de 
factuur door CanaDream Inc De betalingen met een gangbare creditcard worden beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst 
met de creditcardmaatschappij. OM DIT GELD TE INNEN BIJ DE CREDITCARDMAATSCHAPPIJ VOOR HET GELIJKE BEDRAG ALS ALLE 
GERAAMDE KOSTEN EN OM EEN PASSEND BETALINGSBEWIJS VOOR DEZE KOSTEN TE GENEREREN OP HET MOMENT VAN DE HUUR.  
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CanaDream Inc kan alle kosten nalopen. Als er fouten worden gevonden, betaalt de Gast de kosten na correctie. Als de betaling met een 
creditcard heeft plaatsgevonden, machtigt de Gast CanaDream Inc om dergelijke kosten bij de creditcardmaatschappij te corrigeren. 
CanaDream Inc zal de Gast op de hoogte stellen van eventuele correcties.  

15. Verreden kilometers. De gereden afstand berekend in kilometers terwijl het Voertuig in het bezit is van de Gast, wordt bepaald aan 
de hand van de kilometerteller van het Voertuig. Als de snelheidsmeter of kilometerteller kapot is, of tekenen vertoont dat ermee is 
geknoeid, betaalt de Gast voor reparatie of vervanging van de snelheidsmeter of kilometerteller samen met een huurprijs per kilometer 
op basis van een gemiddeld dagtarief per kilometer, berekend op basis van de ervaring van CanaDream Inc met vergelijkbare verhuur of 
op basis van werkelijk afgelegde kilometers zoals bepaald door het volgsysteem dat in elk Voertuig is geïnstalleerd.  

16. Tickets/boetes. De Gast is aansprakelijk voor alle gemaakte parkeer- en verkeersovertredingen, tolgelden en boetes die tijdens de 
huur zijn gemaakt/opgelopen, en geeft CanaDream Inc toestemming om alle boetes onmiddellijk te betalen en dit vervolgens bij de Gast 
in rekening te brengen middels het belasten van de creditcard van de Gast, alsook een doorberekening van alle gerelateerde kosten door 
CanaDream Inc gemaakt. Zonder beperking onder enige andere bepaling van de Huurovereenkomst, is de Gast als enige aansprakelijk 
voor en zal de Gast CanaDream Inc schadeloos stellen en vrijwaren van alle boetes, straffen en verbeurdverklaringen die voortvloeien uit 
een schending door de Gast van een statuut, verordening, regel, wet- of regelgeving of voorwaarde in de verzekeringspolis die van 
toepassing is op het Voertuig of op het bezit, gebruik, rijden, parkeren, opslag of transport van het Voertuig door de Gast.  

17. Accessoires. De gast erkent de ontvangst van alle optionele extra's (zoals kinderzitjes, Solis apparaat, koffiezetapparaten, 
oplaadkabels, enz.) en zal de volledige kosten betalen voor het vervangen van verloren of beschadigde apparatuur bij teruggave van het 
voertuig aan CanaDream Inc.   

CanaDream Inc neemt geen verantwoordelijkheid op zich en zal geen kosten vergoeden die voortvloeien uit het gebruik door de gast van 
gehuurde optionele extra's. 

18. Inleveren van het Voertuig. De Gast zal het Voertuig terugbrengen naar CanaDream Inc op de tijd en locatie die zijn aangegeven op 
de eerste pagina van deze Overeenkomst, of eerder op verzoek van CanaDream Inc., samen met alle accessoires, uitrusting, 
gereedschappen en banden in dezelfde staat als waarin ze werden ontvangen door de Gast, uitgezonderd normaal te verwachten slijtage. 
Als het Voertuig wordt teruggebracht naar een andere locatie dan aangegeven op de eerste pagina van de Huurovereenkomst, gaat de 
Gast akkoord met het betalen van de van toepassing zijnde kosten voor een enkele reis (one-waykosten), of de kosten voor het 
terugbrengen van het Voertuig naar de aangewezen verhuurlocatie. Het hoger uitkomende bedrag wordt in rekening gebracht.  

19. Inleveren in schone staat. De Gast moet het Voertuig in schone staat inleveren met de zwarte en grijze tanks geleegd, of zal 
CanaDream Inc de schoonmaakkosten vergoeden met de minimumvergoeding van $100 voor het legen van zwarte en grijze tanks.  

20. Kosten voor inleveren. Kosten die op grond van deze Overeenkomst worden berekend, zijn niet onderhevig aan korting en de Gast 
heeft geen recht op een tegoed wanneer het Voertuig eerder wordt teruggebracht dan de retourdatum die op de huurovereenkomst 
staat vermeld. Er vindt ook geen restitutie plaats voor enig deel van ongebruikte, vooruitbetaalde kilometers of voor mobiele 
telefoonkosten van de Gasten. De camper is voorzien met tenminste een ¼ in de brandstoftank. Gasten dienen de camper in te leveren 
met hetzelfde brandstofpeil als bij het ophalen. Als de camper wordt teruggebracht met minder brandstof dan bij het ophalen, worden 
brandstofkosten in rekening gebracht volgens ons huidige prijsbeleid. Als de camper wordt teruggebracht met meer brandstof dan bij 
het ophalen, krijgt de gast geen teruggave voor de extra brandstof.  

21. Te laat inleveren In het geval dat het Voertuig wordt ingeleverd op een tijdstip dat later is dan aangegeven in de Boekingsfactuur, zal 
de Gast CanaDream Inc een bedrag betalen dat wordt berekend door het aantal te late uren te vermenigvuldigen met $150. Het 
genoemde bedrag zal echter niet hoger uitvallen dan $600 voor elke periode van 24 uur, of een deel daarvan, bij een dergelijke te late 
inlevering. De Gast begrijpt en stemt ermee in dat deze kosten geen boete zijn maar een reële schatting van de bijkomende 
administratieve kosten en huurderving gerelateerd aan het te laat inleveren van het Voertuig.  

22. Creditcard. Een creditcard is vereist voor de betaling van de borgsom en de Gast machtigt CanaDream Inc om alle kosten of bedragen 
die de Gast aan CanaDream moet betalen bij elkaar op te tellen en de transactie voor betaling te verwerken volgens deze overeenkomst.  

23. Verplicht inleveren. CanaDream Inc kan op elk moment eisen dat het Voertuig wordt ingeleverd en, als naar het oordeel van 
CanaDream Inc aan een dergelijke eis niet kan worden voldaan, of als er enige vertraging is in de naleving, kan CanaDream Inc het Voertuig 
onmiddellijk in beslag nemen door gebruik te maken van wettelijke middelen, zonder voorafgaande schriftelijke waarschuwing aan de 
Gast, de creditcardmaatschappij of de bank van de Gast.  
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24. Inbezitneming. Als deze Overeenkomst een valse verklaring bevat die door de Gast is verstrekt, of als de Gast nalaat om aan 
CanaDream Inc enige informatie over de Gast of de bedoelingen van de Gast met betrekking tot het Voertuig te melden waarvan 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze van belang is voor CanaDream Inc rond de opmaak van het Huurcontract, of als de Gast 
een bepaling van deze Overeenkomst schendt, kan CanaDream Inc het Voertuig onmiddellijk terug in bezit nemen door gebruik te maken 
van wettelijke middelen, zonder voorafgaande waarschuwing aan de Gast en daarmee deze Overeenkomst beëindigen.  

25. Rechtszaken. De Gast staat CanaDream Inc of haar verzekeraars en hun raadsman toe om als enige en exclusief namens de Gast, op 
de kosten van CanaDream Inc of haar verzekeraars, de verdediging te voeren van alle rechtszaken en procedures die kunnen worden 
gestart tegen de Gast als gevolg van het gebruik, het bezit, het rijden, het parkeren, de stalling of vervoer van het Voertuig door de Gast, 
en van elke aantijging die tegen de Gast kan worden gemaakt in dergelijke rechtszaken en procedures. Het recht van CanaDream Inc en 
haar verzekeraars om de genoemde rechtszaken en procedures te voeren, omvat het enige en exclusieve recht om dergelijke rechtszaken 
of procedures te schikken of te staken, en bindende overeenkomsten aan te gaan, of vrijwaringen te geven, stop te zetten, ter 
kennisgeving aan te nemen of in te trekken, namens de Gast met het doel dergelijke rechtszaken of procedures te schikken of te staken. 
De Gast zal volledig samenwerken met CanaDream Inc en haar verzekeraars bij het nemen van alle stappen en bij het verstrekken en 
verkrijgen van alle informatie die en bewijs dat door CanaDream Inc of haar verzekeraars noodzakelijk of wenselijk wordt geacht met het 
oog op de genoemde rechtszaken of procedures en de uitvoering, afwikkeling of stopzetting daarvan. De Gast benoemt hierbij 
onherroepelijk CanaDream Inc, of haar genoemde verzekeraars, als ware en wettige advocaten van de Gast om alle documenten te 
overhandigen, zaken uit te voeren en al de handelingen te verrichten of na te laten die de genoemde advocaten nodig of wenselijk achten 
om uitvoering te geven aan de rechten die door deze clausule aan CanaDream Inc en haar genoemde verzekeraars worden verleend, en 
de hierbij verleende volmacht wordt geacht gepaard te gaan met acceptatie.  

26. Vrijwaring. DE GAST VERDEDIGT, VRIJWAART, BESCHERMT EN BESPAART CanaDream Inc EN HAAR PERSONEEL, 
FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, DIRECTIE, MEDEWERKERS, AGENTEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DIVISIES, OPVOLGERS EN 
ANDERE RECHTVERKRIJGENDEN VAN EN TEGEN IEDERE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEDEN, CLAIMS, CLAIMS VAN DERDEN, EISEN, 
SCHADES, KOSTEN, VERGOEDINGEN EN UITGAVEN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, JURIDISCHE KOSTEN OP BASIS VAN VOLLEDIGE 
PROCESKOSTENVERGOEDING (VOLLEDIGE VRIJWARING) als gevolg van feitelijk of vermeend verlies, letsel, overlijden of schade die 
voortvloeit uit:  

• (A) DE NALATIGHEID, FRAUDE OF WILLEKEURIG Wangedrag van de Gast bij het gebruik van of het bezit van het Voertuig of 
een baby- of kinderzitje, stoelverhoger, fietsendrager of een andere uitrusting die in combinatie met het Voertuig wordt 
gehuurd; 

• (B) DE BEDIENING, VERLATING, VERANDERING, STILLE OF ONGEAUTORISEERDE VERKOOP VAN HET VOERTUIG DOOR DE GAST; 
of 

• (C) DE INBESLAGNAME VAN HET VOERTUIG TEN GEVOLGE VAN ONWETTIG OF ONJUIST GEBRUIK VAN HET VOERTUIG. 

Noch aanvaarding van, noch betaling voor, goederen of diensten die hieronder worden geleverd , ontheft de Gast van aansprakelijkheid 
onder de vrijwaringsbepalingen of onder enige convenanten of garanties die hierin zijn vervat of geïmpliceerd. 

27. Vertegenwoordiging. Noch de Gast, noch enige andere bestuurder van het Voertuig zal zich uitgeven als agent of werknemer van 
CanaDream Inc, of deze vertegenwoordigen, om welke reden of voor welk doel dan ook.  

28. Toepasbaar recht. Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wet die van kracht is in de provincie Alberta, Canada. De Gast en 
CanaDream Inc onderwerpen zich onherroepelijk aan de jurisdictie van de rechtbanken van de provincie Alberta.  

29. Scheidbaarheid. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling in deze Overeenkomst heeft geen invloed op de 
geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Overeenkomst en een dergelijke ongeldige bepaling zal scheidbaar 
zijn.  

30. Meerdere units. Indien het Voertuig een truck/camper-combinatie is of andere Voertuigen omvat die zo zijn ontworpen dat ze bij 
normaal gebruik fysiek kunnen worden gescheiden, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing op elk Voertuig 
afzonderlijk en op beide Voertuigen samen, voor zover de omstandigheden dit toelaten. Pick-uptruck en de inpassende camper mogen 
niet worden gescheiden tijdens de huurperiode en de Gast is verantwoordelijk voor alle gerelateerde kosten als gevolg van schade door 
de ongeautoriseerde loskoppeling van de Voertuigen.  
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31. Generatorkosten. Niet alle Voertuigen van CanaDream Inc zijn voorzien van een ingebouwde generator; een generator is op geen 
enkele manier gegarandeerd voor welke reservering dan ook. Als het door de Gast gehuurde Voertuig is uitgerust met een generator, zijn 
er geen kosten verbonden aan het gebruik van de generator tijdens het winterseizoen (1 oktober - 30 april). Er zijn kosten verbonden voor 
het gebruik van de generator. Deze kosten zijn per uur van 1 mei tot 30 september, te betalen bij het inleveren van de camper. Het 
generator-gebruik wordt naar boven afgerond op het hele uur.  

32. CanaDream Club: Alle nog openstaande kosten die niet volledig zijn betaald, zullen van de borgsom worden afgetrokken of zullen in 
rekening worden gebracht op de bij CanaDream geregistreerde creditcardgegevens. De boekings- en annuleringsvoorwaarden van de 
leverancier / partner zijn hier van toepassing.  

33. Volgsysteem. Het Voertuig is uitgerust met een volgsysteem dat technologie gebruikt om CanaDream Inc en zijn financiële partners 
in staat te stellen voertuigen binnen de verhuurvloot van CanaDream Inc beter te beheren en te beschermen. Houd er rekening mee dat 
deze apparaten de locatie, kilometerstand en ritgeschiedenis kunnen volgen van de voertuigen waarin deze systemen zijn geïnstalleerd. 
De Gast stemt er hierbij mee in dat het Voertuig op deze manier kan worden gemonitord. CanaDream Inc zal alle redelijke stappen 
ondernemen om de privacy van de Gast te waarborgen, in overeenstemming met de geldende wet op de privacy.  

34. Overig Services. CanaDream Drop & Go Service, CanaDream Peace of Mind Program, voorruitverzekering en pakketten die deze 
services bevatten, hebben specifieke en overstijgende voorwaarden. Raadpleeg de van toepassing zijnde overeenkomsten voor meer 
informatie en details.  

35. Legen van zwartwater- en grijswatertanks. De Gast zal de zwartwater- of grijswatertanks aan boord niet legen of vullen met, of 
toestaan dat deze geleegd of gevuld worden met schadelijke stoffen, als het legen van die vloeistof in een afvalwateropvangsysteem op 
plaatsen waar het Voertuig wordt gebruikt of ingeleverd, in strijd is met lokale, regionale of landelijke regelgeving, verordening of 
wetgeving. De Gast begrijpt en gaat ermee akkoord dat een schending hiervan kan resulteren in boetes of andere administratieve, 
strafrechtelijke of quasi-strafrechtelijke sancties tegen CanaDream Inc Overeenkomstig, zal elke schending van dit convenant CanaDream 
Inc de Gast aansprakelijk stellen voor een schadevergoeding die gelijk is aan een dergelijke boete of straf.  

36. Geslacht en aantal. Tenzij de context anders vereist, omvatten woorden die het enkelvoud doen voorkomen ook het meervoud en 
vice versa. Woorden die het ene geslacht uitdrukken, omvatten ook het andere en/of onzijdig geslacht.  

37. Clausules en titels. De opsplitsing van deze Overeenkomst in Clausules en het invoegen van koppen zijn alleen bedoeld ter referentie 
en hebben geen invloed op de interpretatie of uitleg van deze Overeenkomst. Tenzij anders aangegeven, verwijst elke verwijzing in deze 
Overeenkomst naar enige Clausule naar de voorgeschreven Clausule in deze Overeenkomst. Indien er discrepanties lijken te zijn tussen 
deze Nederlandse vertaling en de Voorwaarden in het Engels, is deze laatste leidend.  

38. Overlevingsclausule. De bepalingen van deze Overeenkomst die, volgens hun voorwaarden, bedoeld zijn om in stand te blijven, of 
die in stand moeten blijven om de voortdurende verplichtingen van de partijen aan de Overeenkomst uit te voeren, zullen ook na 
beëindiging van deze Overeenkomst niet vervallen.  

39. Verhuur van kinderzitjes. De Gast erkent dat baby- en kinderzitjes en zit-/stoelverhogers voor kinderen zijn ontworpen voor gebruik 
in een motorvoertuig, maar niet noodzakelijkerwijs voor gebruik in recreatievoertuigen of op alle zitplaatsen in recreatievoertuigen. De 
Gast erkent verder dat het correcte gebruik van een baby- of kinderzitje of een stoelverhoger het risico op sommige soorten letsel bij de 
gebruiker in het geval van een botsing met motorvoertuigen, incident of impact zal helpen verminderen, maar erkent dat zwaar letsel of 
de dood het gevolg kan zijn van ongelukken, incidenten of impacts op zowel hoge als lage snelheid, zelfs wanneer een baby- of kinderzitje 
of stoelverhoger wordt gebruikt. De Gast erkent verder dat het in veel rechtsgebieden een wettelijke vereiste is dat 
kinderbeveiligingssystemen (bijv. een autostoeltje voor baby's en kinderen of een stoelverhoger) strikt in overeenstemming met de 
instructies van de fabrikant moeten worden gebruikt en dat dergelijke voorschriften aan de Gast beschikbaar zijn gesteld voor inzage op 
verzoek. De Gast is als enige verantwoordelijk voor de juiste installatie, montage en het gebruik van alle baby- en kinderautostoeltjes of 
stoelverhogers die door de Gast worden gehuurd ("het Kinderzitje"), in overeenstemming met de relevante specificaties van de fabrikant.  

 

 

 

 

 

Ik accepteer pagina 6_____________ 



 

GS-001D-18: Rental Terms & Conditions-Dutch                                              May 16, 2023                                                        Page 7 of 8 

VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE                
HUUROVEREENKOMST MET CANADREAM INC. 

 

De Gast gaat ermee akkoord dat hij of zij ofwel de relevante informatie/instructies van de fabrikant heeft gezien ofwel nagelaten heeft 
dit te doen. DE GAST ACCEPTEERT EN AANVAARDT HIERMEE VOLLEDIG ALLE MOGELIJK FYSIEKE ALSMEDE JURIDISCHE RISICO'S EN 
GEVAREN DIE VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN DE KINDERZITJE. De Gast doet afstand van ALLE CLAIMS die de Gast heeft, of 
in de toekomst kan hebben, tegen CanaDream Inc, haar directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, 
opvolgers en andere rechtverkrijgenden (die hierna allemaal gezamenlijk worden aangeduid als "de Gevrijwaarden") en OM DE 
GEVRIJWAARDEN TE VRIJWAREN van enige en alle aansprakelijkheid voor verlies, schade, kosten of letsel als gevolg van, of voortvloeiend 
uit, enig aspect van het gebruik of misbruik van het Kinderzitje tijdens de verhuur door de Gast, inclusief, maar niet beperkt tot, ernstig 
letsel of overlijden van een persoon die in het Kinderzitje is geplaatst ALS GEVOLG VAN WELKE MOGELIJKE OORZAAK OOK, INCLUSIEF, 
MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, CONTRACTBREUK OF INBREUK OP DE GARANTIE DOOR DE GEVRIJWAARDEN met betrekking 
tot het ontwerp, de keuze, de installatie, onderhoud of aanpassing van het Kinderzitje, of met betrekking tot het verstrekken of niet 
verstrekken van waarschuwingen, aanwijzingen, instructies of richtlijnen met betrekking tot het gebruik van het Kinderzitje. De Gast 
erkent dat alle documentatie of uitleg die door CanaDream Inc aan de Gast wordt verstrekt of ter beschikking wordt gesteld met 
betrekking tot het kinderbeveiligingsbeleid van CanaDream Inc louter informatief is en geen beperking of wijziging vormt van de 
algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de huur van een Kinderzitje door de Gast bij CanaDream Inc, zoals hierin uiteengezet 
(de "Voorwaarden voor Kinderzitjes").  

Ik accepteer ____________ 

40. Verhuur van fietsendragers. De Gast is op de hoogte dat CanaDream Inc alleen een fietsendrager verhuurt en ter beschikking stelt 
voor gebruik tijdens de huurperiode van het Voertuig en dat CanaDream Inc geen verantwoordelijkheid neemt voor de werking van het 
fietsenrek en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor het gebruik van de fietsdrager. Dit is inclusief: directe, 
bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade of gebruiksderving van uw eigendom of de fietsendrager, voortvloeiend uit of in 
verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het gehuurde fietsenrek of een gebeurtenis die zich voordoet, inclusief maar 
niet beperkt tot verlies van persoonlijke eigendommen (bijv. fietsschade, schade aan andere voertuigen), gederfde bedrijfswinsten, 
bedrijfsonderbreking, persoonlijk letsel of enig ander financieel verlies, hetzij in een contractuele actie, door nalatigheid of anderszins. 
De Gast wordt geacht hieronder te paraferen om te erkennen dat de geleverde fietsendrager is geïnspecteerd en bevestigt daarmee dat 
deze aan de behoeften voldoet; de Gast de volledige verantwoordelijkheid neemt en alle aansprakelijkheid accepteert voor alle 
incidenten of schade veroorzaakt door het gebruik van de fietsendrager gedurende de tijd dat deze in bezit is. De Gast bevestigt dat de 
Gast de Voorwaarden van Verhuur van fietsendragers heeft gelezen, begrijpt en accepteert.  

Ik accepteer ____________ 

41. Winterverhuur. De Gast is er zich van bewust en aanvaardt dat het Voertuig winterklaar kan zijn bij het ophalen vanwege 
temperaturen onder het vriespunt en dat hij of zij verantwoordelijk is voor alle reparatie- of vervangingskosten die verband houden met 
het bevriezen van een of meerdere onderdelen van het watersysteem in het Voertuig tijdens de verhuurperiode.  
SNEEUWKETTINGEN De Gast weet verder dat hij of zij verantwoordelijk is voor de juiste bevestiging van sneeuwkettingen in het geval 
dat deze nodig zijn en dat alle reparatie- of vervangingskosten die door CanaDream Inc worden gemaakt als gevolg van schade aan het 
Voertuig of de banden door bevestiging van de sneeuwkettingen, uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de Gast en onder deze 
overeenkomst kosten voor de Gast zijn, in overeenstemming met Clausule 14.  

Ik accepteer _____________ 

42. CanaDream Drop & Go Service voor de Gast. Wassen van het exterieur en interieurreiniging na inlevering van het Voertuig zijn gratis 
inbegrepen bij de huur van het Voertuig, bij normaal gebruik. Het schoonmaken van buitensporig vuil binnen of buiten, teer- en 
olievlekken, etc. zal ertoe leiden dat bij de Gast extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, tegen een tarief van $100,00 per 
uur. Een uur extra schoonmaak van binnen en buiten is echter inbegrepen als de Gast de optionele Drop & Go Service van CanaDream 
accepteert. De Drop & Go Service-kosten worden niet gerestitueerd indien voor deze optie is betaald.  

Ik accepteer _____________ 
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43. CanaDream Peace of Mind (“CPM“) voor de Gast. CPM wordt aangeboden als een optioneel product. Door de CPM als optie te 
kiezen, wordt dagelijks een bedrag in rekening gebracht voor elke volledige en/of gedeeltelijke huurdag. De limiet van de CPM-uitkering 
is $400 per incident, meerkosten zijn voor rekening van de Gast. CPM is alleen geldig voor Voertuigen die service nodig hebben in 
geautoriseerde reisgebieden op het moment dat service vereist is. CPM raakt ongeldig en nietig als een noodgeval het resultaat is van 
roekeloos of opzettelijk verkeerd handelen door de Gast of een geautoriseerde bestuurder, zoals naar eigen goeddunken bepaald door 
CanaDream Inc Roekeloze of opzettelijke handelingen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot rijden in gebieden waar dit niet is 
toegestaan, rijden onder invloed en het toestaan dat een ongeautoriseerde persoon het Voertuig bestuurt. In gevallen waarbij sprake is 
van roekeloos of opzettelijk handelen zoals hierboven vermeld, zal pechhulp beschikbaar zijn, maar de Gast zal alle pechhulpkosten 
moeten betalen.  

Als de Gast ervoor kiest om geen CPM bij te boeken, is de Gast verantwoordelijk voor het betalen van de van toepassing zijnde kosten in 
overeenstemming met Clausule 14 in deze Voorwaarden. Er is geen restitutie als de CPM-optie eenmaal wordt aangeschaft. Het doel van 
deze service is om u zo snel mogelijk te helpen als er pechhulp voor het Voertuig nodig is. Hoewel de vraag van de Gast voor pechhulp 
onmiddellijk wordt behandeld, is CanaDream Inc niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen die worden veroorzaakt door 
handelingen van de bestuurder of omstandigheden die buiten de controle van CanaDream Inc liggen (verkeersdrukte, 
weersomstandigheden, enz.). Als CPM niet is gekocht op het moment van verhuur en er wordt om pechhulp gevraagd vanwege een fout 
van de Gast of een geautoriseerde bestuurder, zal het personeel van CanaDream Inc op verzoek van de Gast de service verlenen/in gang 
zetten; de kosten van de gevraagde/verleende service zijn echter de volledige verantwoordelijkheid van de Gast.  

Ik accepter______________  

44. CanaDream Voorruitdekking voor de Gast. De dekking is niet geldig als de voorruitschade het gevolg is van een ongeval, ongeoorloofd 
gebruik of nalatigheid. Er is geen restitutie mogelijk op een eenmaal aangeschafte optionele Voorruitverzekering.  

Ik accepteer _____________ 

45. Luifels Luifels zijn in de fabriek gemonteerd op onze campers, maar kunnen niet gebruikt worden. Schade aan luifels leidt tot onnodige 
verstoring van de vakanties van onze gasten en leidt tot hoge reparatiekosten voor onze gasten. Bij schade aan de luifel worden de 
volledige reparatiekosten in rekening gebracht.  

Ik accepteer_____________  

46. Guest Service. CanaDream Inc biedt 24/7 hulp op de weg aan om eventuele camperproblemen op te lossen. Veel problemen kunnen 
snel worden opgelost door de aanwezige Guest Guide in de camper te lezen, maar wij vragen de gast om CanaDream telefonisch of per 
e-mail op de hoogte te stellen van aanhoudenende of onopgeloste problemen. Compensatie voor problemen op de weg kunnen niet 
worden bepaald of besproken terwijl de gast onderweg is en zullen worden besproken op het moment dat de camper wordt ingeleverd. 
Compensatie van welke aard dan ook wordt alleen overwogen als de gast CanaDream Inc op de hoogte heeft gesteld van het probleem 
op het moment dat het zich voordeed en de gast voldoet aan de aanbevelingen van CanaDream voor de oplossing. CanaDream Inc moet 
de mogelijkheid krijgen om een probleem met de gast op te lossen binnen 48 opeenvolgende uren nadat zij op de hoogte zijn gesteld en 
de gast moet alle mogelijke stappen ondernemen om eventuele schade veroorzaakt door een dergelijk probleem tot een minimum te 
beperken. CanaDream behoudt zich het recht om kosten in rekening te brengen voor onnodige service-oproepen, waarbij CanaDream 
kosten heeft gemaakt voor chauffeurstijd, brandstof, kosten van derden etc. 

Ik accepteer_____________  
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