
Cruise America
Leeftijd campers: 0 - 7 jaar
Minimale leeftijd huurder: 21 jaar
Minimale huurperiode: 7 nachten 
Extra bestuurder: een extra medebestuurder is standaard bij de huurprijs inbegrepen.

Verhuurlocaties*: Albuquerque, Anchorage, Atlanta, Billings, Boston (North of  
South), Bozeman, Charlotte, Chicago, Dallas, Denver, Ft. Lauderdale, Houston,  
Las Vegas, Los Angeles, Miami, Minneapolis, Nashville, Newark, New York (East), 
New Orleans, Orlando, Philadelphia, Phoenix, Portland, San Diego, San Francisco, 
Salt Lake City, Seattle (Everett), Tampa en Washington D.C. 
* gedurende het winterseizoen dient u rekening te houden met aangepaste openingstijden

Wat is er standaard inbegrepen?
Schade- (CDW) en VIP verzekering* Voertuiguitleg
Aansprakelijkheidsverzekering (SLI) Extra bestuurder
24-uurs hulp bij pech Standaard inventaris
0 mijl per dag Preparatiekosten

* eigen risico van $1500 per gebeurtenis.

Bijkomende kosten
Mijlenpakketten  
• 100 mijlen
• 500 mijlen
• ongelimiteerd mijlen
• ongelimiteerde mijlen PLUS**
• ongelimiteerde mijlen vanaf 21 dagen
** inclusief: ongelimiteerd mijlen, camperinventaris, persoonlijke inventarissen voor alle 
personen, onbeperkt gebruik van de generator bij alle voertuigen, behalve de T17.
 
Extra opties
• Camperuitrusting
• Persoonlijke kampeeruitrusting
• Early Bird Departure Service

Ter plaatse te betalen
• One way kosten (indien van toepassing)
• Alle lokale extra’s zoals campingstoelen en generator
• Extra gereden mijlen $ 0,35 per mijl
•	 Milieuheffing	$7	per	verhuur
• Colorado Road Safety Fee ca. $2 per dag (verhuur vanuit Denver)
• Toeslag verhuur vanuit Newark of Philadelphia ca. $5 per dag

Borg
De waarborgsom van $500 - $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.

Onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. Alle informatie is afkomstig van 
verstrekte informatie door Cruise America.

Ophalen & inleveren
Ophalen
maandag t/m zaterdag 13:00 - 16:00 uur
bij boeking van het Early Bird Pakket 9:00 - 12:00 uur
Inleveren
maandag t/m zaterdag 9:00 - 11:00 uur
bij boeking van het Early Bird Pakket 9:00 - 15:00 uur

Het is niet toegestaan om een camper te besturen op de dag van aankomst, na een vlucht. 

Online inchecken
Wij raden u aan om online in te checken bij Cruise America om het incheckproces 
te versnellen. www.rvcheckin.com

Transfers
Transfers zijn niet bij de huurprijs inbegrepen en op eigen gelegenheid. Bij boeking 
van het Early Bird Departure Service is de transfer van/naar de luchthaven inclusief 
en vanaf geselecteerde hotels.
 
One way kosten
One way huur is mogelijk tussen de Cruise America verhuurlocaties. De one way 
kosten zijn op aanvraag en kunnen verschillen per locatie.

Openingstijden verhuurder
Op zon- en feestdagen zijn de verhuurlocaties van Cruise America gesloten.

Camperuitrusting
Inbegrepen

110V adapter K.O.A. campinggids Assistentiegids voor 
verhuurders

9V batterij K.O.A. waardekaart 25ft. stroomkabel

RV toiletpapier 25ft. waterslang Regionale gids van  
campinglocaties

Doosje lucifers 20ft. afvalwaterslang

Optioneel
Glazen Vergiet Spatel
Kopjes Blikopener Kookgerei
Borden Snijmes Zaklamp
Grote kom Bezem Fluitketel
Bestek Schilmesje

Persoonlijke uitrusting
Optioneel
Slaapzak/deken Laken Washandjes
Kussen en kussensloop Badhanddoek Keukenhanddoeken

Belangrijk
• Roken is niet toegestaan in de campers.
• Geldig Nederlands rijbewijs B.
• Een internationaal rijbewijs wordt aanbevolen, deze is verkrijgbaar via de ANWB. 
• Bij Cruise America is het huren van GPS, baby- en kinderzitjes niet mogelijk.
• Kosten die ter plaatse voldaan dienen te worden zijn weergegeven in de lokale  
 munteenheid $ (USD en exclusief salestax).
• Het is niet toegestaan om te rijden in Mexico of op slechte en onverharde wegen  
 in Alaska, Yukon, Northwest Territories en Newfoundland.
• Er mag op eigen risico worden gereden in Death Valley of andere woestijngebieden. 
• Het is niet toegestaan om de stad Manhattan te betreden, dit geldt ook voor  
 reizen door ondergrondse tunnels of onderwatertunnels.
• 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.

Cruise America
Destinations
Travel

Destinations Travel | Middenwaard 16 | 1703 SE  Heerhugowaard 
info@destinations.nl | +31 (0)880 660 888 | www.destinations.nl



Camperspecificaties

Nachtindeling

C19Type C25 C30 T17

Algemeen

Max. aantal passagiers 2 - 3 (1 kind) 4 - 5 (1 kind) 4 - 6 (2 kinderen) 2 - 3 (1 kind)

Transmissie Automaat Automaat Automaat Automaat

Aandrijving 2WD 2WD 2WD 2WD

Brandstof verbruik 15.7-16.8 L / 100km 23-28L / 100km 23-28 L / 100km 16.8 L / 100km

Interne doorloop + + + -

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

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

Lengte / Breedte / Hoogte 6.15 / 2.34 / 3.72 m 7.60 / 2.54 / 3.72 m 9.10 / 2.54 / 3.72 m 6.15 / 2.18 / 3.75 m

Stahoogte intern 2.00 m 2.07 m 2.07 m 2.00 m

Keuken

Gasfornuis / Aantal pitten + / 2 + / 3 + / 3 + / 2

Magnetron + + + +

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

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

Watertank 76L 151L 151L 83L

Extra’s

TV / DVD - / - - / - - / - - / -

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

Achteruitrijcamera - - - -

Slide out - - - -

Luifel - - - -

Babystoel zelf meenemen zelf meenemen zelf meenemen zelf meenemen

Kinderstoel zelf meenemen zelf meenemen zelf meenemen zelf meenemen

GPS - - - -

Kampeerstoelen / Tafel tegen betaling tegen betaling tegen betaling tegen betaling

Generator tegen betaling tegen betaling tegen betaling -
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T17

Cruise America 

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