
Apollo USA
Leeftijd campers: 0 - 3 jaar
Minimale leeftijd huurder: 21 jaar
Minimale huurperiode: 5 nachten
Extra bestuurder: een extra medebestuurder is standaard bij de huurprijs inbegrepen.

Verhuurlocaties*: Anchorage, Denver, Las Vegas, Los Angeles, Miami, New York, 
Orlando, San Francisco en Seattle.
* gedurende het winterseizoen dient u rekening te houden met aangepaste openingstijden

Wat is er standaard inbegrepen?
Basisverzekering* Voertuiguitleg

PLI verzekering** Extra bestuurder

24-uurs hulp bij pech 0 mijl per dag

Keukenuitrusting

* Eigen risico van 1000USD per gebeurtenis
** Beperkte WA-verzekering

Bijkomende kosten
• Lokale belastingen

Mijlenpakketten
• 500 mijlenpakket
• Apollo Saver Pakket*
* incl. 2000 mijlen, extra bestuurders (2), lokale belastingen over Saver Pakket,  
persoonlijke kampeeruitrusting, kampeerstoelen en -tafel

Apollo Premium Pakket*
Voor een zorgeloze camperreis raden wij het Premium Pakket aan:
• Ongelimiteerd aantal mijlen 
• Extra bestuurders (2)
• Lokale belastingen over Premium Pakket
• Persoonlijke kampeeruitrusting
• Kampeerstoelen en -tafel
• Toiletchemicaliën (4x)
• Drop & Go
* Minimaal 10 nachten huur

Extra opties 
• Klaarmaakkosten camper
• Persoonlijke kampeeruitrusting
• Campingstoelen en -tafel
• Aanvullende aansprakelijkheidsverzekering (SLI)
• GPS TravelTab
• GPS TravelTab inclusief WiFi hotspot met ongelimiteerde data (max. 2 toestellen)

Ter plaatse te betalen
• One way kosten (indien van toepassing)
• Alle lokale extra’s zoals campingstoelen en generator
• Lokale belastingen over de lokale extra’s
• Colorado Road Safety Fee ca. $2 per dag (verhuur vanuit Denver)
• Toeslag bij verhuur vanuit New York ca. $5 per dag 
• Extra gereden mijlen $0,45 per mijl

Borg
De waarborgsom van $1000 dient u per creditcard te voldoen. Na inlevering van de 
camper wordt deze teruggestort op uw creditcard.

Goed verzekerd?
Wie op reis een camper huurt, wil daar natuurlijk zorgeloos mee kunnen rijden. 
Daarom kunt u het eigen risico en de waarborgsom nu verzekeren met de Allianz 
Eigen Risico Verzekering Camperhuur voor slechts €8 per dag (incl. assurantie- 
belasting en poliskosten).

Verzeker het eigen risico
Uw gehuurde camper is door de verhuurder verzekerd. Deze verzekering heeft in 
de meeste gevallen echter nog een eigen risico. Voor campers loopt dit vaak op tot 
wel €1000. Als uw camper schade oploopt, dan betaalt u dus het eerste deel van de 
schade zelf.

Verzekerd voor ingehouden borg
Bij het huren van een camper betaalt u een waarborgsom. De verhuurder gebruikt 
dit als een garantstelling, mocht er iets met het gehuurde voertuig gebeuren dat 
niet onder de verzekering valt. Denk hierbij aan ruitschade, schade aan de onder-
kant van het voertuig of schade aan het interieur.

Voor meer informatie of advies over deze verzekering van Allianz Global Assistance 
kunt u contact opnemen met de specialisten van Destinations Travel.

Ophalen & inleveren
Ophalen

maandag t/m zaterdag 12:00 - 16:00 uur

Inleveren

maandag t/m zaterdag 09:00 - 11:00 uur

Houd er rekening mee dat de verhuurder extra kosten in rekening brengt, wanneer de 
camper te laat wordt ingeleverd.

Online inchecken
Wij raden u aan om online in te checken bij Apollo om het incheckproces te  
versnellen. www.apollocamper.com/registernow
Transfers
Apollo verzorgt geen transfers van en naar de verhuurlocatie. 
One way huren
One way huur is mogelijk tussen de Apollo verhuurlocaties. De one way kosten en 
minimale huurperiode zijn op aanvraag en kunnen verschillen per locatie.
Openingstijden verhuurder
De verhuurlocaties van Apollo zijn maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 
16.30 uur en op zaterdag van 08.00 tot 13.00 uur. Op zon-en feestdagen zijn alle 
verhuurlocaties gesloten.

Camperuitrusting
Inbegrepen

Glazen Vergiet en snijplank Broodrooster

Kopjes en kommen Plastic bakjes Stoffer & blik

Borden en bestek Koffiemaker Emmer en waterslang

Kurkentrekker Saladeschalen Lucifers / aansteker

Kookgerei en fluitketel Steel- en koekenpan Adapter (15A)

Persoonlijke uitrusting
Inbegrepen

Dekbed Laken Kussen

Kussensloop Handdoek Theedoek

Belangrijk
• Geldig Nederlands rijbewijs B.
• Een internationaal rijbewijs wordt aanbevolen, deze is verkrijgbaar via de ANWB.
• Bij Apollo is het niet langer mogelijk de luifel van de camper te gebruiken.
• Roken is niet toegestaan in de campers.
• Rijden in Death Valley is op eigen risico toegestaan in het laagseizoen 
 (15 september t/m 15 mei).
• Rijden op Dempster Highway, Yukon is alleen toegestaan van 16 mei t/m 14 sept.
• Het is niet toegestaan om de stad Manhattan te betreden, dit geldt ook voor
 reizen door ondergrondse tunnels of onderwatertunnels. 
• Het is niet toegestaan om te rijden in:
 • Mexico: alle wegen in Nunavut, op onverharde, niet openbare wegen, niet genummerde wegen en stranden.
 • Alaska: Denali Hwy (Hwy 8, Paxson naar Cantwell), Dalton Hwy (north of Livingood), McCarthy Road (tussen  
  Chitina en McCarthy), Northway Road (off AK-2) naar Northway, Nabesna Road (off AK-1) naar Nabesna, Eagle  
  (Hwy 5 north) vanaf junction Hwy 9 (Top of the World Hwy) en Hwy 5 West Yukon; North Canol Hwy
 • Quebec, Newfoundland en Labrador: Hwy 500 (Trans Labrador Hwy) (Goose Bay naar Labrador City). Hwy 389  
  (Labrador City naar Baie Comeau), Hwy 510 (Red Bay naar Happy Valley-Goose Bay), Hwy 167 North of La Doré  
  Northway Road (off AK-2) naar Northway, Hwy 109 en Baie James Road.

• Kosten die ter plaatse voldaan dienen te worden zijn weergegeven in de lokale  
 munteenheid $ (USD)
• Bij speciale evenementen zoals Burning Man Festival kan een extra toeslag van  
 toepassing zijn en er is vooraf toestemming van de verhuurder nodig. De hoogte  
 van deze toeslag is altijd op aanvraag.

Onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. Alle informatie is afkomstig van verstrekte informatie door Apollo.
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Camperspecificaties

Nachtindeling

PioneerType Sunrise 
Escape

Eclipse 
Camper

US 
WandererUS Tourer

Algemeen

Max. aantal passagiers 2 4 - 5 (1 kind) 4 - 5 (1 kind) 4 - 5 (1 kind) 4 - 6 (2 kinderen)

Transmissie Automaat Automaat Automaat Automaat Automaat

Aandrijving 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD

Brandstof verbruik 12-16 L / 100km 20-25 L / 100km 20-25 L / 100km 20-25 L / 100km 20-25 L / 100km

Interne doorloop + + + + +

Douche / Toilet + / + + / + + / + + / + + / +

Airco woonruimte / cabine + / + + / + + / + + / + + / +

Lengte / Breedte / Hoogte 6.70 / 2.10 / 3.00 m <7.60 / 2.60 / 3.40 m <8.20 / 2.60 / 3.40 m <9.40 / 2.60 / 3.30 m <10.0 / 2.60 / 3.30 m

Stahoogte binnen 1.90 m 2.10 m 2.10 m 2.10 m 2.10 m

Keuken

Fornuis / Aantal pitten + / 2 + / 3 + / 3 + / 3 + / 3

Magnetron + + + + +

Koelkast / Vriezer + / + + / + + / + + / + + / +

Koud / Warm watervoorziening + / + + / + + / + + / + + / +

Watertank 113L 132L 166L 166L 166L

Extra’s

TV / DVD + / + + / + + / + + / + + / +

Radio / CD + / - + / - + / - + / - + / -

Achteruitrijcamera - + + + +

Slide out - - + + +

Zonneluifel - - - - -

Babystoel tegen betaling tegen betaling tegen betaling tegen betaling tegen betaling

Kinderstoel tegen betaling tegen betaling tegen betaling tegen betaling tegen betaling

GPS tegen betaling tegen betaling tegen betaling tegen betaling tegen betaling

Kampeerstoelen/-tafel tegen betaling tegen betaling tegen betaling tegen betaling tegen betaling

Generator tegen betaling tegen betaling tegen betaling tegen betaling tegen betaling

Pioneer

Eclipse Camper

US Tourer Sunrise Escape

US Wanderer

Apollo USA 

Onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. Schaal van de afbeeldingen kan afwijken van de werkelijkheid. Alle informatie is afkomstig van verstrekte informatie door Apollo.
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