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1. HUURPRIJZEN  
JUCY USA werkt met een systeem van flexprijzen. In dit geval kijkt de verhuurder naar de ophaaldatum, de ophaallocatie en het 

type voertuig om de huurprijs per huurdag te bepalen. Voor flexprijzen geldt een maximum huurperiode. Als je de campervan 

langer huurt dan de maximum huurperiode voor een flexprijs, dan kijkt de verhuurder naar de flexprijs die geldt op de huurdag die 

volgt na het aflopen van een termijn en vervolgens wordt dan voor een nieuwe termijn een nieuwe flexprijs berekend. Benieuwd 

naar de mogelijkheden en kosten van een vakantie met JUCY USA? Neem alvast een kijkje bij onze online camper tool via 

www.jandoets.nl/campertool, en je hebt binnen een paar eenvoudige stappen een overzicht van alle mogelijkheden voor jouw 

reis met JUCY USA.    

 

2. SPECIALS & KORTINGEN 
    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  

ALL INCLUSIVE PAKKETTEN   
JUCY USA biedt de volgende all inclusive mogelijkheden om 

jouw boeking op en top compleet te maken: 

 

� “The Silver Package”: 
Bij het all inclusive “Silver Package” zijn de volgende diensten 

inbegrepen: 

� 100 mijl per huurdag om te rijden met de campervan; 

� 1 bedding kit (geschikt voor maximaal vier personen); 

� 1 kitchen kit (campervanuitrusting, geschikt voor maximaal 

vier personen). 

“The Silver Package” is alleen te boeken als je de campervan 11 

huurdagen of langer huurt. De kosten voor dit pakket omvatten 

een vast bedrag per campervan per huurdag. 

 

 

� “The Gold Package”: 
Bij het all inclusive “Gold Package” zijn de volgende diensten 

inbegrepen: 

� ongelimiteerde mijlen om te rijden met de campervan;  

� 1 bedding kit (geschikt voor maximaal vier personen); 

� 1 kitchen kit (campervanuitrusting, geschikt voor maximaal 

vier personen). 

“The Gold Package” is alleen te boeken als je de campervan 11 

huurdagen of langer huurt. De kosten voor dit pakket omvatten 

een vast bedrag per campervan per huurdag. 

 

 

� “The Diamond Package”: 
Het all inclusive “Diamond Package” maakt jouw reis met 

JUCY pas echt op en top compleet! Bij dit pakket zijn namelijk 

de volgende diensten inbegrepen:  

� ongelimiteerde mijlen om te rijden met de campervan; 

� 1 bedding kit (geschikt voor maximaal vier personen); 

� 1 kitchen kit (campervanuitrusting, geschikt voor maximaal 

vier personen); 

� 2 campingstoelen; 

� drop off kosten bij een one way reis;  

� Early Departure fee (vroeg ophalen van de campervan);  

� Late Return fee (laat inleveren van de campervan); 

� GPS.  

“The Diamond Package” is alleen te boeken als je de campervan 

21 huurdagen of langer huurt. De kosten voor dit pakket 

omvatten een vast bedrag per campervan per huurdag. 

LONG TERM SPECIAL 
� Je ontvangt 5% korting op de flexprijs als je de campervan van 

JUCY USA huurt voor een periode van minimaal 21 huurdagen en 

maximaal 30 huurdagen. 

� Je ontvangt 10% korting op de flexprijs als je de campervan van 

JUCY USA huurt voor een periode van minimaal 31 huurdagen en 

maximaal 40 huurdagen. 

� Je ontvangt 15% korting op de flexprijs als je de campervan van 

JUCY USA huurt voor een periode van minimaal 41 huurdagen. 

EARLY BIRD SPECIAL 
De volgende Early Bird kortingen zijn al verwerkt in de 

bovengenoemde tabellen met flexprijzen van JUCY USA: 

� 15% vroegboekkorting op de flexprijs als je boekt op of voor 

30 november 2016. 

� 10% vroegboekkorting op de flexprijs als je boekt in de 

periode vanaf 1 december 2016 t/m 31 januari 2017. 

� 5% vroegboekkorting op de flexprijs als je boekt in de periode 

vanaf 1 februari 2017 t/m 28 februari 2017. 
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3. INBEGREPEN BIJ DE HUURPRIJS 

� Basisverzekering van JUCY USA. 

� 24-Uurs Roadside Assistance. 

 

4. HOE STEL JE DE HUURPRIJS VAST?  

JUCY USA gebruikt een systeem met flexprijzen. Wekelijks wordt 

aan  de hand van vraag en aanbod het prijsniveau bepaald. Je hebt  

keuze uit maar liefst 64 dagprijzen. Jouw dagprijs wordt bepaald  

aan de hand van keuzes die je zelf bepaalt, zoals de keuze voor het 

ophaalstation en de ophaaldatum. De ophaaldatum van de 

campervan bepaalt voor de gehele huurperiode de prijs, welke 

geldt t/m maximaal 30 huurdagen. Vanaf de 31
ste

 huurdag gaat 

een nieuw flextarief in voor wederom maximaal 30 huurdagen.  

 

5. MIJLPAKKETTEN VOOR JOUW REIS MET DE CAMPERVAN  

Er zijn geen mijlen inbegrepen bij de huurprijs. JUCY USA biedt  de 

volgende mogelijkheden wat betreft het bijboeken van mijlen:  

� 100 mijl per huurdag voor een vast bedrag per huurdag.  

� Mijlenpakket van 500 mijl voor een vast bedrag per pakket. 

� Ongelimiteerd mijlenpakket voor een vast bedrag per huurdag. 

Let op: voor het ongelimiteerd mijlenpakket pakket geldt een 

minimum huurperiode van 7 huurdagen. 

 

Als je achteraf meer mijlen hebt gereden met de campervan dan 

het aantal mijlen dat je via Jan Doets America Tours hebt geboekt, 

dan dien je de meer gereden mijlen ter plaatse af te rekenen à 

US$0,25 plus lokale belasting per extra gereden mijl. Niet gereden 

mijlen worden niet gerestitueerd.  

 

Voor onbeperkt rijplezier kun je ook kiezen voor één van de 

volgende all inclusive opties met ongelimiteerde mijlen en 

uitrustingen (zie blokje “All Inclusive Pakketten” op vorige pagina): 

� “The Gold Package”  

� “The Diamond Package” 

 

6. UITRUSTINGEN  

Bedding kit       

Per campervan kun je tegen betaling een persoonlijke uitrusting 

van JUCY USA bijboeken. Deze uitrusting wordt ook wel “bedding 

kit” genoemd en deze voorziet de reizigers in de campervan van 

de volgende onderdelen: 

� al het linnengoed en beddengoed; 

� handdoeken. 

JUCY USA biedt tegen een vast bedrag een bedding kit welke is 

geschikt voor 2 personen per campervan of een bedding kit welke 

is geschikt voor 4 personen per campervan.  

 

Ons advies: neem van huis uit wat extra handdoeken, vaatdoeken 

en washandjes mee. Deze komen wellicht van pas tijdens de reis! 

 

Provisioning kit      

JUCY USA biedt jou ook de mogelijkheid om een provisioning kit 

tegen betaling per campervan bij te boeken. Deze uitrusting wordt 

ook wel “kitchen kit” genoemd en deze bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

� bestek; 

� serviesgoed; 

� kookgerei. 

De kitchen kit is geschikt voor een reisgezelschap t/m 4 personen 

per campervan. De kosten voor de kitchen kit van JUCY USA 

omvatten een vast bedrag per campervan.   

 

7. GENERATOR  

De generator is een stroomopwekker die je op de camping of een  

plaats waar geen elektriciteit aanwezig is kunt gebruiken. Let op: 

de campervans van JUCY USA zijn niet uitgerust met een 

generator. Dit betekent dat de reserveaccu na 1 of 2 nachten leeg 

zal raken als je gebruik maakt van de elektrische apparatuur in de 

campervan en niet rijdt met het voertuig. De campervan beschikt 

ook niet over een elektriciteitskabel welke je kunt aansluiten op 

elektriciteitspunten op campings. 

 

8. TRANSFERS  

JUCY USA verzorgt geen transferservice van en naar de 

verschillende  verhuurstations. Dit dient op eigen gelegenheid te 

worden gedaan. Houd rekening met eventuele kosten voor 

openbaar vervoer die hieraan verbonden zijn en die ter plaatse 

voor jouw rekening komen.  

 

9. DROP OFF KOSTEN       

Dit zijn de kosten die in rekening gebracht worden indien je de 

campervan achterlaat bij een ander verhuurstation dan waar je 

deze hebt opgehaald. JUCY USA hanteert voor alle reistrajecten 

een vast bedrag voor de drop off kosten. Deze kosten gelden per 

campervan en betaal je voorafgaand aan je reis.  

 

10. TAX EN LOKALE BELASTINGEN  

Over alle diensten die worden vermeld op deze pagina’s van JUCY 

USA wordt nog lokale belasting geheven. Lokale belastingen zijn 

dus niet inclusief bij JUCY USA. Deze verhuurder hanteert een vast 

tax percentage van 10%. 
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11. VERZEKERINGEN     

Het uitpluizen van verzekeringen vormt in veel gevallen niet het aller-leukste onderdeel van jouw reis. Dit onderwerp omvat vaak ook 

niet het makkelijkste deel van je vakantie. Daarom helpen wij je middels deze pagina graag goed op weg! JUCY USA biedt de volgende 

verzekeringen aan:  

� SLI verzekering; 

� CDW verzekering. 
Verzekeringen 

 Basis verzekering SLI Verzekering CDW Verzekering Zero Risk 

verzekering 

ONS ADVIES! 

Verzekering van: JUCY USA JUCY USA JUCY USA De Europeesche Basisverzekering van 

JUCY USA en de Zero 

Risk verzekering 

Premie: Bij de huurprijs 

inbegrepen 

Vaste premie per 

campervan per 

huurdag. 

Vaste premie per 

campervan per 

huurdag. 

Vaste premie per 

campervan per 

huurdag. 

Zero Risk RV premie. 

Dekking 

aansprakelijkheid/claims van 

derden: 

Wettelijk minimum per 

staat (Dit is erg laag!) 

US$ 1.000.000,- Wettelijk minimum 

per staat (Dit is erg 

laag!) 

US$ 1.000.000,- US$ 1.000.000,- plus 

wettelijk minimum 

per staat 

Rechtsbijstand: 

� Verband houdende met 

verkeersdeelneming (per polis) 

� Extra reis/verblijfkosten i.v.m. 

bijwonen proces 

 

geen dekking 

 

geen dekking 

 

geen dekking 

 

geen dekking 

 

geen dekking 

 

geen dekking 

 

€ 25.000,- per 

gebeurtenis 

€ 3.000,- per 

verzekerde 

 

€ 25.000,- per 

gebeurtenis 

€ 3.000,- per 

verzekerde 

Dekkingsoverzicht: Rubrieken, eigen risico’s en maximale vergoedingen. Onderstaande bedragen gelden per gebeurtenis, tenzij anders vermeld. 

Schade aan de campervan door: 
� Ongeval/brand 

� Diefstal van het voertuig 

(persoonlijke eigendommen 

niet inbegrepen) 

� Vandalisme 

� Glasschade inclusief de 

voorruit 

� Dakschade door laaghangende 

objecten 

� Onderzijde van het voertuig 

incl. banden/wielen 

� Schade door gebruik 

campervan OFF ROAD**  

� Schade ontstaan door 

achteruitrijden 

� Schade aan interieur 

� Schade ontstaan door 

bevriezing / oververhitting van 

leidingsystemen NB: Het is niet 

toegestaan bij vorst de 

watertanks gevuld te hebben 

 

eigen risico: US$ 1.500,- 

eigen risico: US$ 1.500,- 

 

 

eigen risico: US$ 1.500,- 

eigen risico: US$ 1.500,- 

 

geen dekking 

 

eigen risico: US$ 1.500,- 

 

geen dekking 

 

geen dekking 

 

geen dekking 

geen dekking 

 

eigen risico: US$ 1.500,- 

eigen risico: US$ 1.500,- 

 

 

eigen risico: US$ 1.500,- 

eigen risico: US$ 1.500,- 

 

geen dekking 

 

eigen risico: US$ 1.500,- 

 

geen dekking 

 

geen dekking 

 

geen dekking 

geen dekking 

 

 

 

eigen risico: US$ 0,- 

eigen risico: US$ 0,- 

 

 

eigen risico: US$ 0,- 

eigen risico: US$ 0,- 

 

geen dekking 

 

eigen risico: US$ 0,- 

 

geen dekking 

 

geen dekking 

 

geen dekking 

geen dekking 

 

dekking: US$ 5.000,- 

dekking: US$ 5.000,- 

 

 

dekking: US$ 5.000,- 

dekking: US$ 10.000,- 

 

dekking: US$ 10.000,- 

 

dekking: US$ 10.000,- 

 

dekking: US$ 10.000,- 

 

dekking: US$ 10.000,- 

 

dekking: US$ 10.000,- 

dekking: US$ 10.000,- 

 

eigen risico: US$ 0,-*  

eigen risico: US$ 0,-* 

 

 

eigen risico: US$ 0,-* 

eigen risico: US$ 0,-* 

 

dekking: US$ 10.000,- 

 

eigen risico: US$ 0,-* 

 

dekking: US$ 10.000,- 

 

dekking: US$ 10.000,- 

 

dekking: US$ 10.000,- 

dekking: US$ 10.000,- 

Overige Dekkingen 

Repatriëring van jouw 

campervan bij noodzakelijke 

voortijdige terugkeer 

geen dekking geen dekking geen dekking maximale 

vergoeding:   

€ 3.500,- 

maximale 

vergoeding:  

€ 3.500,- 

Oponthoud door pech onderweg 

(wanneer binnen 12 uur na 

melding aan het verhuurstation 

van de storing, het euvel nog niet 

verholpen is***). Deze 12 uur 

heeft betrekking op kantooruren. 

Verloren huurdagen bij 

technische mankementen 

buiten de schuld van de 

huurder, waardoor de 

campervan niet meer 

verder kan rijden. 

Afhankelijk van de situatie 

vergoedt JUCY USA ook de 

kosten voor eventuele 

hotelnachten als de 

campervan door 

technische mankementen 

buiten de schuld van de 

huurder niet verder kan 

rijden. 

geen extra dekking geen extra dekking Inbegrepen indien je 

een annulerings-

verzekering van De 

Europeesche 

Verzekeringen heeft 

afgesloten 

Inbegrepen indien je 

een annulerings-

verzekering van De 

Europeesche 

Verzekeringen heeft 

afgesloten 

NB: Bij ongeval of schade dien je JUCY USA te allen tijde binnen 24 uur te informeren. Laat te allen tijde een politierapport opmaken en vraag JUCY USA altijd om goedkeuring voor 

de uitvoer van reparaties duurder dan US$ 75,-. Vergeet niet om alle bonnetjes te bewaren! In geval van pech, schade en / of reparaties kun je contact opnemen met JUCY USA via 

1800-650-4180. Een 24-uurs Roadside Assistance is inbegrepen bij de huurprijs. 

*N.B. Let op! Houd er wel rekening mee dat je opgelopen schade bij JUCY USA dient te vergoeden tot het bedrag waarvoor je bij hen aansprakelijk bent. Indien je de Zero Risk 

RV verzekering hebt afgesloten kun je dit bedrag (mits het binnen de voorwaarden valt) bij terugkomst in Nederland op de Zero Risk RV verzekering verhalen. 

**= OFF ROAD betekent: Onverharde- en niet publieke wegen evenals tankstations, parkeerterreinen, campings en overige privé terreinen. 

*** Defecten en reparaties aan o.a. GPS, TV, DVD speler, CD speler, radio, airco, generator, magnetron, cruise control, koelkast, diepvries, verwarming, warmwatervoorziening, 

slide-out en zonnescherm zijn uitgesloten van deze dekking aangezien deze niet worden gezien als mechanisch defect. 

De maximaal vastgestelde vergoeding door De Europeesche Verzekeringen zal nooit het bedrag overschrijden dat door de verhuurder als eigen risico in rekening wordt gebracht 

De volledige verzekeringsvoorwaarden van de Zero Risk RV verzekering kun je telefonisch opvragen op nummer 072-575-3333 of via www.jandoets.nl. 
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12. DE BORGSOM 

JUCY USA verlangt een borgsom van US$ 1500,-. Deze borgsom 

dient de hoofdbestuurder van de campervan te garanderen 

middels een creditcard. Het is niet mogelijk de borgsom op een 

andere wijze dan met een creditcard te garanderen. Houd er 

rekening mee dat het bedrag voor de borgsom op de creditcard 

van de hoofdbestuurder wordt afgeschreven en pas na inlevering 

van de campervan terug wordt gestort op de creditcard (indien de 

campervan volgetankt, schadevrij, schoon en op tijd wordt 

ingeleverd uiteraard). Je kunt dit bedrag dus niet gebruiken tijdens 

jouw reis. Het kan daarom verstandig zijn de bestedingslimiet van 

de creditcard tijdelijk te verhogen of om een tweede creditcard 

mee te nemen. Houd er rekening mee dat het terugstorten van de 

borgsom op de creditcard door de verhuurder enige tijd in beslag 

kan nemen en dat er koersverschillen in jouw voor- of nadeel 

kunnen optreden. Indien je de CDW verzekering van JUCY USA 

boekt wordt de borgsom verlaagd naar US$ 500,-. 

 

13. NICE TO HAVE ARTIKELEN  

JUCY USA verhuurt de volgende extra artikelen: 

� Campingstoelen US$ 10,- per stuk    

� Campingtafel US$ 25,- per stuk   

� GPS   US$ 10,- per huurdag (je betaalt tot  

  maximaal 9 huurdagen)   

� Kinderstoeltje US$ 40,- per stoeltje  

 

Als je zelf een babyzitje of kinderstoeltje meeneemt vanuit huis, 

houd er dan rekening mee dat de campervans van JUCY USA niet 

zijn uitgerust met een driepuntsgordel en dat het stoeltje dus met 

een heupgordel bevestigd dient te worden. 

 

Als je gebruik wilt maken van nice to have artikelen, dan zul je dat 

direct  bij boeking moeten aangeven. Wij zullen de artikelen voor 

jou aanvragen en bevestigen deze aanvraag. De beschikbaarheid 

blijft echter onder voorbehoud en de kosten + tax betaal je pas ter  

plaatse tijdens het ophalen van de campervan. Prijzen kunnen 

zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden door JUCY USA.  

 

Navigatiesysteem       

JUCY USA biedt een GPS aan om te gebruiken tijdens jouw reis. Dat 

is gemak en comfort voor slechts US$ 10,- per huurdag (tot 

maximaal US$ 90,- per huurperiode). Je reserveert de GPS reeds in 

Nederland. De beschikbaarheid blijft onder voorbehoud en je 

betaalt de huur van de GPS pas bij het ophalen van het systeem.  

 

14. HET OPHALEN VAN DE CAMPERVAN  

Van maandag t/m vrijdag kun je de campervan ophalen bij het 

JUCY USA verhuurstation tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Op 

zaterdag dient de campervan tussen 9:00 uur en 11:00 uur 

opgehaald te worden. Zoals je ziet hanteert JUCY USA een zeer 

flexibel ophaalmoment. Echter, met de Early Departure optie van 

JUCY USA kun je er ook voor kiezen om de campervan op 

doordeweekse dagen al op te halen tussen 09:00 uur en 13:00 uur.  

De kosten voor de Early Departure optie omvatten een vast 

bedrag per campervan.  

Let op: op zaterdag dien je de campervan altijd tussen 09:00 uur 

en 11:00 uur op te halen in verband met het eerder sluiten van de 

JUCY USA verhuurstations op die dag.   

 

15. HET INLEVEREN VAN DE CAMPERVAN  

Van maandag t/m zaterdag dient het terugbrengen van de 

campervan te geschieden tussen 09:00 uur en 11:00 uur. Om extra 

vakantietijd met jouw JUCY campervan door te brengen kun je 

ervoor kiezen om het voertuig later in te leveren middels de Late 

Return optie. Als je kiest voor de Late Return optie mag je de 

campervan inleveren tussen 11:00 uur en 15:00 uur.  

De kosten voor de Late Return optie omvatten een vast bedrag per 

campervan.  

Let op: op zaterdag dien je de campervan altijd tussen 09:00 uur 

en 11:00 uur in te leveren in verband met het eerder sluiten van 

de JUCY USA verhuurstations op die dag. 

 

16. OVERIGE VOORWAARDEN INLEVEREN CAMPERVAN  

In het kort gezegd: de verhuurder verwacht dat je de campervan in  

de zelfde conditie inlevert als waarin je het voertuig hebt 

ontvangen. Dat wil zeggen: de campervan is volgetankt, reservoirs 

dienen geleegd te zijn, de binnenzijde dient schoon te zijn en 

uiteraard zonder schades aan binnen- en buitenzijde. Als je niet 

aan bovenstaande normen voldoet, dan zal JUCY USA jou extra 

kosten in rekening brengen. 

 

17. VERHUURSTATIONS, WELKE DAGEN GEOPEND OF GESLOTEN? 

De verhuurstations van JUCY USA zijn geopend van maandag t/m 

zaterdag. Op zondagen en feestdagen zijn de verhuurstations 

gesloten. Op de volgende officiële feestdagen zijn de 

verhuurstations gesloten:  

� maandag 29 mei 2017 

� dinsdag 4 juli 2017 

� maandag 4 september 2017 

 

18. OPENINGSTIJDEN VAN DE VERHUURSTATIONS  

De JUCY USA verhuurstations zijn geopend van maandag t/m 

vrijdag van 09:00 uur tot 16:00 uur. Op zaterdag zijn de 

openingstijden als volgt: 09:00 uur tot 12:00 uur. 

 

19. MINIMUM EN MAXIMUM AANTAL HUURDAGEN  

JUCY USA hanteert een minimum huurperiode van 5 huurdagen. 

Let op: de minimum huurperiode kan door JUCY USA gewijzigd 

worden. Bij het all inclusive “The Silver Package” en het all 

inclusive “The Gold Package” geldt een minimum huurperiode van 

11 huurdagen, terwijl bij het all inclusive “The Diamond Package” 

een minimum huurperiode van 21 huurdagen geldt. 

 

De maximum huurperiode voor het flextarief is 30 huurdagen. Wil 

je de campervan langer huren? Dat is geen enkel probleem, want 

vanaf de 31
ste

 huurdag gaat dan weer een nieuwe periode van 

maximaal 30 huurdagen in, conform het nieuwe flextarief dat van 

toepassing is op die 31
ste

 dag. 

 

20. EXTRA BESTUURDERS EN MINIMUM LEEFTIJD 

De minimum leeftijd voor het mogen huren en besturen van een 

campervan is 21 jaar. Bestuurders van 75 jaar of ouder dienen een 

medische verklaring te kunnen overleggen tijdens het ophalen van 

de campervan waarin is vastgesteld dat zij fysiek in staat zijn om 

het voertuig gedurende de huurperiode te kunnen besturen. 

Meerdere chauffeurs zijn toegestaan. De kosten voor extra 

bestuurders naast de hoofdbestuurder bedragen US$ 1,- per extra 

bestuurder per huurdag. Je kunt extra chauffeurs aanmelden bij 

het verhuurstation tijdens het in ontvangst nemen van de 

campervan. 

 

21. RIJBEWIJS EN CREDITCARD 

Alle bestuurders dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. 

JUCY USA adviseert jou om een internationaal rijbewijs mee te 
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nemen. De chauffeur dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van 

het rijbewijs en het rijbewijs moet geldig zijn gedurende de gehele 

huurperiode.  

Belangrijk: de hoofdbestuurder van de campervan dient in het 

bezit te zijn van een geldige creditcard welke hij of zij ter plaatse 

kan laten zien aan JUCY USA en welke op zijn of haar naam staat. 

Zorg er voor dat de bestedingslimiet op de creditcard voldoende is 

om de borgsom voor de campervan te dekken. 

 

22. ROOKBELEID VAN JUCY USA  

Het is verboden te roken in de campervans van JUCY USA. Een 

cleaning fee van US$ 500,- wordt gehanteerd indien je toch rookt 

in de campervan.  

 

23. HUISDIERENBELEID VAN DE CAMPERVERHUURDER  

Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van 

blindengeleidehonden.  

 

24. WAAR MAG JE NIET RIJDEN MET DE CAMPERVAN?  

Je mag in verband met wegencondities of weersomstandigheden 

niet in de volgende gebieden en op de  volgende wegen rijden:  

� Niet publieke wegen  

� Death Valley en andere woestijngebieden vanwege 

extreme temperaturen (15 mei - 15 september). Buiten 

deze periode is het betreden van deze gebieden op 

eigen risico! 

� Mexico  

� Alaska  

� Yukon & Northwest Territories  

� Newfoundland 

� Burning Man Festival (28 augustus 2017 t/m 4 september 

2017). Als je dit festival gaat bezoeken met de 

campervan, dan rekent JUCY World een vaste toeslag per 

campervan, ongeacht de ophaallocatie. Deze toeslag 

betaal je reeds bij boeking. 

 

25. WAAR MAG JE WEL RIJDEN MET DE CAMPERVAN?  

� Alle staten in de USA (met uitzondering van de 

voorgenoemde gebieden en wegen).  

� Alle provincies van Canada (met uitzondering van de 

voorgenoemde gebieden en wegen). 

 

26. AFWIJKENDE ANNULERINGS- EN WIJZIGINGSVOORWAARDEN  

De annulerings- en wijzigingsvoorwaarden van JUCY USA zijn 

afwijkend van de ANVR voorwaarden en luiden als volgt:  

� Eerste wijziging na opdracht boeking: gratis (m.u.v. geldende 

wijzigingskosten Jan Doets America Tours). Iedere 

daaropvolgende wijziging: € 25,-. 

Onder wijziging wordt verstaan; verandering van de naam van de 

bestuurder, ophaaldatum, inleverdatum,  ophaalplaats en 

inleverplaats. LET OP: verandering van de ophaaldatum, 

inleverdatum, plaats van ophalen of inleveren, annuleren en direct 

daarop opnieuw reserveren hebben gevolgen voor het flextarief 

van jouw reis met JUCY USA. Bij ontvangst van een 

wijzigingsverzoek kijkt JUCY USA naar jouw oorspronkelijk 

geboekte flextarief en naar het flextarief dat geldt op het moment 

van wijzigen. Het hoogste flextarief van beide is van toepassing op 

jouw reis. 

� Annuleren t/m de 43e dag voor vertrek: 15% van alle vooraf 

geboekte JUCY USA diensten.  

� Annuleren vanaf 42 dagen t/m de 29ste dag voor vertrek: 35% 

van alle vooraf geboekte JUCY USA diensten.  

� Annuleren vanaf 28 dagen t/m de 22e dag voor vertrek: 40% 

van alle vooraf geboekte JUCY USA diensten. 

� Annuleren vanaf 21 dagen t/m de 15e dag voor vertrek: 50% 

van alle vooraf geboekte JUCY USA diensten. 

� Annuleren vanaf 14 dagen t/m de 6e dag voor vertrek: 75% 

van alle vooraf geboekte JUCY USA diensten. 

� Annuleren vanaf 5 dagen t/m de 1
ste

 dag voor vertrek: 90% van 

alle vooraf geboekte JUCY USA diensten.  

� Annuleren op de vertrekdag, de ophaaldag van de campervan 

of bij no-show: 100% van alle vooraf geboekte JUCY USA 

diensten. 

 

27. BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR JOUW REIS  

Indien je in het voor- of najaar (oktober t/m mei) met jouw 

campervan door Amerika of Canada reist is het mogelijk dat een 

aantal campings en wegen gedurende deze periode al of nog 

gesloten zijn. Een gedegen voorbereiding met betrekking tot route 

en campingovernachtingen is daarom van harte aan te  bevelen. 

Het is mogelijk dat je in het voor- of najaar te maken krijgt met 

sneeuw en/of vorst, zeker in de hoger gelegen gebieden. Indien je 

te maken krijgt met vorst is het niet toegestaan om het 

watersysteem van de campervan te gebruiken. In de watertanks 

bevindt zich (door JUCY USA aangebrachte) antivries vloeistof. In 

de praktijk betekent dit dat je geen water in de campervan kunt 

gebruiken (dus geen gebruik van gootsteen) zolang je jezelf met de 

campervan bevindt in temperaturen onder het vriespunt en zolang 

het watersysteem nog niet is de-winterized. Als je jezelf bevindt in 

temperaturen boven het vriespunt kun je de campervan op eigen 

gelegenheid en kosten laten de-winterizen. Houd er wel rekening 

mee dat het voertuig weer winterized ingeleverd dient te worden 

tijdens vorstperiodes. 

 

28. EEN HELE GOEDE REIS! VEEL PLEZIER MET JUCY USA!  

Wij bij Jan Doets America Tours moeten ook wel eens lachen om al 

die regeltjes en voorwaarden. Maar ja, dat hoort nu eenmaal bij 

een goede voorbereiding! Je zult er tijdens jouw reis alleen maar 

plezier van hebben en je zult dan ook niet onaangenaam worden 

verrast. Volop genieten van een welverdiende en onvergetelijke 

vakantie is hetgeen dat telt! Wij wensen jou een hele goede en 

vooral fantastische reis toe met jouw JUCY USA campervan! 

 


