
1. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE HUURDER 

Door ondertekening van deze huurvoorwaarden door de huurder, geeft 
de huurder te kennen de huurvoorwaarden te hebben gelezen, te 
begrijpen, volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden en zich te laten 
leiden door de gestelde voorwaarden in deze overeenkomst, die ook 
bestaan uit eventuele overige documentatie die in het verlengde liggen 
van deze overeenkomst en zijn verstrekt door de verhuurder. 

 

2. SCHADE AAN HET VOERTUIG 

De huurder betaalt FRASERWAY RV LP DBA FOUR SEASONS RV 
RENTALS bij opgelopen schade en/of mechanische reparaties aan het 
voertuig en inventaris die zijn ontstaan door opzet, grove schuld en 
nalatigheid van de huurder, ongeacht wie schuldig is. De huurder dient 
met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en dient 
ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt 
gebruikt. Indien de huurder akkoord is gegaan met de voorwaarden van 
deze overeenkomst, is de huurder aansprakelijk voor het in deze 
overeenkomst vermelde eigen risico.  

 
3. VERBODEN GEBRUIK 

Het voertuig, zoals omschreven op de achterkant van deze 
overeenkomst, mag niet worden gebruikt, gereden of bestuurd: 
a) door een bestuurder die niet vermeld is in deze overeenkomst;  
b) door een bestuurder wiens rijvaardigheid is aangetast door alcohol, 

drugs of vermoeidheid; 
c) tijdens een racewedstrijd; 
d) in strijd met de wet; 
e) voor het tegen betaling vervoeren van vracht of andere personen; 
f) voor het trekken of duwen van trailers of ander voertuigen, tenzij 

toestemming van Four Seasons RV Rentals is verkregen; 
g) op wegen met verboden toegang en onverharde wegen (inclusief 

‘logging roads’) tenzij toestemming van Four Seasons RV Rentals is 
verkregen; 

h) om explosieven en/of brandbaar materiaal te vervoeren; 
i) voor onderverhuur. 
 
4. MELDING VAN ONGEVALLEN & DIEFSTAL 

Elk ongeval of diefstal waarbij het voertuig is betrokken dient door de 
huurder aan de politie gemeld te worden en een schriftelijk 
schaderapport dient zo spoedig mogelijk bij een Four Seasons RV 
Rentals kantoor ingevuld te worden. 
 
5. BETALING 

De huurder is verplicht Four Seasons RV Rentals alle kosten, die 
verband houden met het gebruik van het voertuig, te betalen. De huurder 
gaat ermee akkoord dat indien een andere partij aangegeven door de 
huurder als zijnde verantwoordelijk voor de betalingen, niet aan de 
betalingsverplichting voldoet, alle kosten voor rekening van de huurder 
komen.  
 
6. TICKETS, BOETES, TOL & ANDERE KOSTEN 

Boetes, tol en andere kosten die verband houden met verkeers- en 
parkeerovertredingen tijdens de huurperiode, komen voor rekening van 
de huurder. Four Seasons RV Rentals behoudt zich het recht voor om 
bovenop de boete of tol een bedrag van maximaal $25.- aan 
administratiekosten in rekening te brengen indien de huurder Four 
Seasons RV Rentals niet de bekeuring en betaling overhandigt 
gedurende de huurperiode zoals aangegeven in deze overeenkomst.  
 

7. TERUGNAME VOERTUIG 

Four Seasons RV Rentals heeft het recht deze huurovereenkomst te 
beëindigen en het voertuig op ieder moment en op iedere locatie terug te 
nemen indien de huurder  enige verplichtingen zoals genoemd in deze 
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan. 

8. VERVANGEND VOERTUIG 

In het geval het gereserveerde voertuig niet beschikbaar is, behoudt 
Fraserway het recht een geschikt alternatief te selecteren. 
 
9. RECHT TOT WEIGERING DIENST 

Fraserway RV LP behoudt in alle gevallen het recht tot het weigeren van 
dienst. 
 
10. PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN 

Four Seasons RV Rentals is niet verantwoordelijk voor verlies of schade 
van persoonlijke eigendommen in, aan of op het voertuig.  
 
11. LADEN VAN HET VOERTUIG 

Aansprakelijkheid van schade en/of mechanische reparaties ten gevolge 
van het overbelasten of verkeerd laden van het voertuig, komen ten laste 
van de huurder. 
 
12. REPOSITIONERING 

Indien de huurder het voertuig op een andere locatie heeft teruggebracht 
dan overeengekomen in de huurovereenkomst,  gaat de huurder 
akkoord met het betalen van de gangbare repositionerings- of 
sleeptarieven. 
 
13. TANKEN 

De huurder dient het voertuig met een volledig gevulde brandstoftank in 
te leveren. Indien de huurder nalaat de brandstof tank van het voertuig te 
hervullen, stemt de huurder in voor een betaling van $3.00 per liter tot de 
brandstof tank is hervuld. 
 
14. VUILWATERTANK 

Bij inontvangstneming van het voertuig dienen de vuilwatertanks leeg te 
zijn. Indien dit niet het geval is, gaat de huurder akkoord met het betalen 
van een $25 fee.  
 
15. REINIGING 

Bij inontvangstneming dient het voertuig schoon te zijn. Indien dit niet 
aan onze normen voldoet, gaat de huurder akkoord met het betalen van 
schoonmaakkosten van $40 per uur.  
 
16. ROKEN 

Roken is niet toegestaan in onze voertuigen. Four Seasons RV Rentals 
behoudt zich het recht voor om de huurder een extra vergoeding van $ 
250.- in rekening te brengen indien het voertuig bij de inontvangstneming 
naar tabaksrook ruikt. 
 
17. LAAT INLEVEREN  

Voertuigen dienen inspectie klaar geretourneerd te worden voor 12:00 
uur (‘s-Middags). Indien de huurder het voertuig te laat inlevert zonder 
toestemming te hebben verkregen van Four Seasons RV Rentals, is 
Four Seasons gerechtigd de extra uren in rekening te brengen totdat het 
dagtarief is bereikt. Het uurtarief is het dagtarief gedeeld door 4. 
 
18. EERDER INLEVEREN 

Het eerder terugbrengen van het gehuurde voertuig zal niet tot restitutie 
leiden, net zo min als ongebruikte kilometers. 
 
19. ONBEHEERD ACHTERLATEN 

Het voertuig mag niet onbeheerd worden achtergelaten, tenzij de ramen 
gesloten zijn, de deuren op slot zijn en de contactsleutel is verwijderd. 
Als het voertuig wordt vermist of gestolen en de huurder kan Four 
Seasons RV Rentals de sleutels niet overleggen, is de huurder volledig 
verantwoordelijk voor het verlies van het voertuig. 
 
 

20. REISBEPERKINGEN 

- Reizen in Mexico is verboden; 
- Reizen in Death Valley (Californië) is verboden tussen 1 juni en 31 
augustus; 
- Het rijden op niet-openbare en onverharde wegen is te allen tijde 
verboden; 
- Four Seasons RV Rentals staat niet toe dat het voertuig onbeheerd 

wordt achtergelaten door de huurder in de steden Montréal, Québec, 
Ottawa of New York. Bij overtreding hiervan komt de CDR/CDW te 
vervallen en is de huurder verantwoordelijk voor alle kosten die 
voortvloeien uit diefstal en/of schade. 

 
Beperkingen zijn aan de orde voor de volgende wegen in het 
noorden: 
 
Yukon:  
* Canol Road (Hwy 6) ten noorden van Ross River: geen 

verzekeringsdekking; 
* Aishihik Lake Road: CDR/CDW niet van toepassing 
* Weg tussen Dease Lake en Telegraph Creek: alleen toegestaan met 

4x4 trucks. 
 
Alaska:  
* Dalton Highway (Hwy 11): beperkingen gelden tussen Coldfoot en 

Prudhoe Bay (alleen toegestaan met 4x4 trucks tussen 15 juni en 15 
september); 

* McCarthy Road, tussen Chitina en McCarthy: geen 
verzekeringsdekking. 

  
Four Seasons RV Rentals is bevoegd om door veranderde 
omstandigheden de toegang tot bepaalde wegen of weggedeelten te 
beperken zonder voorafgaande kennisgeving. Voorwaarden met 
betrekking tot een vervangend voertuig in geval van pech of ongevallen, 
zoals omschreven in onze verzekeringsvoorwaarden (zie ommezijde 
pagina), zijn niet van toepassing indien deze plaatsvinden op wegen die 
verboden zijn te betreden. 
 
21. GROTE EVENEMENTEN 

Het gebruik van huurvoertuigen voor grote outdoor evenementen kan 
onderhevig zijn aan een extra waarborgsom of toeslagen. De huurder 
dient bij de aanvraag van de reservering expliciet te vermelden dat de 
voertuigen gebruikt worden bij een evenement. 
Restrictie: Deelnemen aan het Burning Man Festival met onze 
voertuigen is niet toegestaan. Het niet naleven van deze restrictie zal 
resulteren in een boete van minimaal $5,000.-, het vervallen van de 
CDR/CDW en maakt de huurder verantwoordelijk voor alle ontstane 
kosten (waaronder, maar niet beperkt tot, schade en 
schoonmaakkosten). 
 
22. VEILIGHEIDSGORDEL  

Het aantal inzittenden van het voertuig mag niet meer bedragen dan de 
som van het aantal plaatsen uitgerust met een veiligheidsgordel dat is 
voorzien door de fabrikant.  
 
23. ONDERBREKING VAN DE REIS/ANNULERING 
Four Seasons RV Rentals kan niet aansprakelijk worden gesteld indien 
een boeking of verhuur wordt geannuleerd, verplaatst, veranderd, 
uitgesteld of onderbroken als gevolg van een toevallige gebeurtenis, 
overmacht (‘act of God’), onvoorziene gebeurtenis of een andere 
gebeurtenis die tot gevolg heeft dat de huur onmogelijk of onwettig is. 
 
24. EINDCONTROLE 
Alle kosten zijn onderworpen aan een laatste controle.  Indien de 
huurder te veel of te weinig heeft betaald, zal de huurder respectievelijk 
het correcte bedrag moeten betalen of restitutie ontvangen.  



 

Huurvoorwaarden 
 

25. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

Four Seasons RV Rentals heeft van al haar huurvoertuigen de 
aansprakelijkheid verzekerd tot een bedrag van maximaal CAD 
$5.000.000 voor lichamelijk letsel en materiele schade 
veroorzaakt door of met haar huurvoertuigen, zolang alle 
veiligheidsvoorschriften aanbevolen door Four Seasons RV 
Rentals zijn opgevolgd.  
De premies voor deze basis wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering zijn inbegrepen in alle 
huurtarieven, alsmede premies voor ongevallen verzekering en all 
risk verzekering. Alle dekking en ontheffingen zijn onderworpen 
aan de voorwaarden van deze huurovereenkomst. Dekkingen 
(CDR/CDW) worden nietig verklaard als niet aan de voorwaarden, 
zoals vermeld in de huurovereenkomst, wordt voldaan.  
 

26. CDR – COLLISION DEDUCTIBLE REDUCTION 
AGREEMENT: VERMINDERING EIGEN RISICO 

Een minimum bedrag van $182.00 wordt in rekening 
gebracht ongeacht de huurtermijn. 
(Niet beschikbaar voor huurvoertuigen vanuit 
Whitehorse tussen 1 november en 31 maart) 

U kunt voor CAD $26 per dag, tot een maximum van CAD $780 
per huurperiode, uw eigen risico verminderen. Dit biedt de 
volgende voordelen: 
 
A. CDR vermindert de aansprakelijkheid van de huurder voor 

schade van CAD $7.500 naar CAD $750 per gebeurtenis 
(uitzonderingen worden vermeld onder artikel 28); 

B. De CDR garandeert de huurder een vervangend huurvoertuig 
indien het oorspronkelijke huurvoertuig door schade niet meer 
gebruikt kan worden, zelfs als de huurder in gebreke is (tenzij 
de schade het directe gevolg is van nalatigheid, misbruik of 
schending van de voorwaarden).  
Het vervangende voertuig zal worden afgeleverd op een in 
onderling overleg tussen Four Seasons en huurder te bepalen 
locatie en zal binnen 24 uur nadat Four Seasons kennis heeft 
genomen dat het voertuig niet langer gebruikt kan worden, 
vanaf een Four Seasons locatie vertrekken. 
Aflevering zal beperkt worden tot een provincie/staat, die 
grenst aan de provincie waarin de huurder het oorspronkelijke 
voertuig gehuurd heeft. Four Seasons is niet verplicht tot het 
leveren, C-Large, C-Xlarge of Adventurer 4 Motorhomes naar 
Yukon, Northwest Territories, Nunavut en Alaska. Als het 
ongeluk door de huurder veroorzaakt is, dan komen eventuele 
uitgaven voor overnachtingen, maaltijden enz. voor rekening 
van de huurder; 

C. De gangbare belastingen worden geheven op schades en 
eigen risico; 

D. In het geval de CDR  niet is afgesloten, behoudt Four Seasons 
zich het recht voor om het volledige bedrag aan eigen risico 
van CAD $7.500 te blokkeren op de credit card (VISA, MC of 
AMEX) van de huurder. 

E. De volgende schade wordt gedekt door de CDR met een eigen 
risico van CAD $750 per gebeurtenis (voor uitzonderingen zie 
artikel 28): 
- Ongeluk of aanrijding met voertuig (inclusief dak en 

onderkant); 
- Doorrijden na ongeluk/vandalisme/ diefstal/brand; 
- Schade als gevolg van inbraak; 
- Schade aan de banden; 
- Voorruitschade; 
- Algemene glasschade; 
- Aanrijding van een dier; 
- Schade veroorzaakt door achteruitrijden; 
- Schade als gevolg van een natuurramp (hagel, 

overstromingen, storm); 
- Schade aan het interieur van het voertuig; 
- Vervangingskosten van kwijtgeraakte of in het voertuig 

ingesloten sleutels. 
 

 
27. CDW – COLLISION DEDUCTIBLE WAIVER AGREEMENT: 

AFKOPEN EIGEN RISICO  

Een minimum bedrag van $182.00 wordt in rekening 
gebracht ongeacht de huurtermijn. 
(Niet beschikbaar voor huurvoertuigen vanuit 
Whitehorse tussen 1 november en 31 maart) 

De CDW is beschikbaar voor CAD $13 per dag. De CDW 
vermindert het eigen risico van de huurder voor schade gedekt 
door de CDR van CAD $750 naar $0 (NUL). Deze aanvulling is 
alleen beschikbaar in combinatie met de CDR. 
De volgende schades worden gedekt door CDW met $0 eigen 
risico (uitzonderingen worden vermeld onder artikel 28): 
 
-  Ongeluk of aanrijding met voertuig (inclusief dak en onderkant); 
-  Doorrijden na ongeluk/vandalisme/ diefstal/brand; 
-  Schade als gevolg van inbraak; 
-  Schade aan de banden; 
-  Voorruitschade; 
-  Algemene glasschade; 
-  Aanrijding van een dier; 
-  Schade veroorzaakt door achteruit rijden; 
-  Schade als gevolg van een natuurramp (hagel, 
overstromingen, storm); 
-  Schade aan het interieur van het voertuig; 
-  Vervangingskosten van kwijtgeraakte of in het voertuig 
ingesloten sleutels. 
 
28. UITSLUITINGEN 

Alle dekkings overeenkomsten m.b.t. CDR and CDW zijn ongeldig 
in geval van de volgende gebeurtenissen: 
 
-  Schade dat is veroorzaakt als gevolg van nalatigheid/molest; 
-  Schade dat is veroorzaakt door het gebruik van het voertuig 

door personen die hiervoor geen toestemming hadden (niet 
vermeld op de huurovereenkomst); 

-  Nalatigheid de vloeistoffen op het juiste peil te houden; 
-  Schade veroorzaakt door het gebruik van de verkeerde 

brandstof of verkeerde vloeistoffen; 
-  Niet de juiste bandenspanning te handhaven; 

-  Schade als gevolg van verkeerd gebruik van de remmen 
(oververhitting), transmissie of andere onderdelen van de 
aandrijflijn; 

-  Schade als gevolg van betreding van de gebieden die door 
Four Seasons uitgesloten zijn om te reizen (zie punt 19 in onze 
huurvoorwaarden); 

-  Schade veroorzaakt door het negeren van hoogtebeperkingen 
en andere verkeersborden; 

-  Rijden onder invloed van alcohol, drugs en/of andere stoffen; 
-  Schade als gevolg van het reizen op ijswegen; 
-  Schade als gevolg van het gebruik van sneeuwkettingen; 
 
 
Kosten voor het slepen of bergen van een voertuig dat niet is 
geregeld via Roadside Assistance (Ford/Dodge/Chevrolet), 
vallen niet onder de CDR of CDW, tenzij de huurder kan 
aantonen dat geprobeerd is contact op te nemen met 
Ford/Dodge/Chevrolet maar dat hulp werd geweigerd.  
 
De CDR/CDW dekt geen kosten voor diefstal, verlies of 
beschadiging van persoonlijke eigendommen en persoonlijk 
letsel. 
 
 
29. BORG 

Op het moment van vertrek wordt een borg die gelijk is aan de 
hoogte van het eigen risico ($7.500 of $ 750) geblokkeerd op de 
creditcard van de huurder (VISA, MC of AMEX). 
 
In het geval van een ongeval zal Four Seasons de borg 
achterhouden totdat de verzekeringsmaatschappij bepaald 
heeft wie aansprakelijk is voor het ongeval. Indien de 
verzekeringsmaatschappij Four Seasons meldt dat de 
huurder geen schuld treft, gaat Four Seasons onmiddellijk na 
ontvangst van de kennisgeving akkoord met het terugbetalen 
van de borg. 
 
30. WISSELKOERSSCHOMMELINGEN 

Four Seasons is niet aansprakelijk voor eventuele 
schommelingen in de wisselkoers tijdens de periode dat de borg 
wordt ingehouden. 
 
31. VERZEKERING VIA EEN DERDE 

Indien de huurder een eigen motorrijtuigenverzekering heeft 
afgesloten bij een derde partij,  gaat hij/zij bij schade van het 
huurvoertuig akkoord met de volledige betaling van het 
schadebedrag op de dag dat het voertuig wordt ingeleverd. Het is 
de verantwoordelijkheid van de huurder zelf om dit bedrag te 
verhalen bij de eigen verzekeringsmaatschappij. Dit zal Four 
Seasons niet doen. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder 
zelf om na te gaan of zijn/haar eigen polis alle schade dekt. 
 
32. MELDING VAN SCHADE/ONGEVALLEN 

De huurder is verplicht om bij schade en/of letsel waarbij een 
derde partij is betrokken (voertuig, persoon en/of eigendom) dit 
onmiddellijk bij de politie te melden. Alle schade moet ook zo snel 
mogelijk aan Four Seasons gemeld worden.  
 


