
NEW VEHICLE SPECIAL 2018 van ROAD BEAR RV 

De New Vehicle Special van Road Bear is terug van weggeweest! 

Huur nu een camper vanaf € 1! 

 
WHAT’S THE DEAL...... 

Campermaatschappij Road Bear RV gaat met de tijd mee en heeft voor de zomerperiode van 2018 nieuwe campers laten 

bouwen bij de Coachmen RV fabriek in Middlebury (Indiana), gelegen vlakbij Chicago. Een vloot van nieuwe campers moet 

in maart 2018 naar de Road Bear RV verhuurstations in San Francisco, Las Vegas, Los Angeles, Denver, New York City, 

Orlando of Seattle worden gebracht. In het kader van deze vlootvernieuwing kun je nu profiteren van ongelofelijk lage 

huurprijzen. Zo kun je al vanaf €1,- een gloednieuwe camper ophalen in Middlebury en inleveren bij één van de 

verhuurstations! 

 

 

Data:  Het ophalen van de camper dient plaats te vinden in één van de volgende periodes: 

• 1 maart 2018 t/m 2 maart 2018 

• 5 maart 2018 t/m 9 maart 2018 

• 12 maart 2018 t/m 16 maart 2018 

• 19 maart 2018 t/m 21 maart 2018 

 

Ophaallocatie: De nieuwe camper van Road Vear RV haal je op bij de fabriek van Coachmen RV in Middlebury (Indiana). 

 

Inleverlocatie: De camper lever je in bij het Road Bear RV verhuurstation in Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, Denver, New York City, Seattle of in Orlando. Je mag bij boeking zelf je gewenste  

  inleverlocatie kiezen, mits deze bestemming nog beschikbaar is uiteraard. Ter plaatse kun je niet je inleverbestemming wijzigen, maar uiteraard wel jouw gewenste reisroute ernaartoe.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Campertype: 

De campertypes die je in het kader van de Road Bear RV New Vehicle Special kunt huren zijn de C21-23 camper, C22-24 camper, CS25-27 camper met slide-out of een CS28-30 camper met slide-out van Road 

Bear RV. Let op: deze aanbieding werkt volgens het "run of fleet" principe. Dit houdt in dat tijdens het boeken van de reis nog niet bekend is welk campertype je ter plaatse krijgt. Zodra je bent gearriveerd bij 

de fabriek in Middlebury krijg je van Road Bear RV een definitief uitsluitsel over welke campertype je in ontvangst neemt. Jan Doets America Tours wil graag jouw voorkeur voor een campertype doorgeven, 

maar afhankelijk van beschikbaarheid bepaalt Road Bear RV of je een C21-23 camper, C22-24 camper, CS25-27 camper met slide-out of een CS28-30 camper met slide-out krijgt. Deze campertypes zijn 

allemaal zeer comfortabel en uitgerust met alle faciliteiten die het kamperen zo aantrekkelijk maken. Sowieso zijn de campers allemaal geschikt voor een reisgezelschap bestaande uit 4 personen. 

  

Afstanden – rechtstreeks / kortste route: 

• Middlebury – New York City = 1.114 km / 692 mijl 

• Middlebury – Denver  = 1.791 km / 1.112 mijl 

• Middlebury – Orlando = 1.804 km / 1.121 mijl 

• Middlebury – Las Vegas = 2.969 km / 1.844 mijl 

• Middlebury – Los Angeles = 3.408 km / 2.117 mijl 

• Middlebury – Seattle  = 3.534 km / 2.196 mijl 

• Middlebury – San Francisco = 3.603 km / 2.238 mijl 



Goed om te weten over je camper:  

De camper die je ontvangt bij de fabriek in Middlebury is winterklaar gemaakt, oftewel 'winterized'. Dit houdt in dat al het water uit het watersysteem van de camper is gedraineerd en dat dit systeem is 

doorgespoeld met een speciale antivriesvloeistof voor campers. Zolang je met de camper reist in gebieden met temperaturen onder het vriespunt moet het watersysteem van de camper winterklaar blijven 

en kun je de sanitaire faciliteiten van de camper nog niet gebruiken, om vorstschade te voorkomen. Mocht je jezelf in temperaturen boven het vriespunt begeven, dan kun je het watersysteem zonder 

problemen weer in gebruik nemen. Let er tijdens de reis wel op dat je de camper op eigen gelegenheid en kosten weer winterklaar dient te maken zodra je opnieuw te maken krijgt met vriestemperaturen. 

 

Losse huurprijzen en beschikbaarheid van campers binnen de Road Bear RV New Vehicle Special 2018:         AH-code: RBSPEC 

Camper ophalen in de 

periode vanaf: 

Maximum aantal 

nachten huur: 

Inbegrepen 

mijlenpakket: 

Camper inleveren 

in Denver: 

Camper inleveren 

in Las Vegas: 

Camper Inleveren 

in Los Angeles: 

Camper inleveren 

in Orlando: 

Camper Inleveren 

in New York City: 

Camper inleveren 

in Seattle: 

Camper inleveren 

in San Francisco: 

Totaalprijs per 

camper in Euro's: 

1 maart 2018 t/m 

2 maart 2018 
 

OF 
 

5 maart 2018 t/m 

7 maart 2018 

1 t/m 7 nacht(en) 2000 
Beperkt 

beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! € 1,- 

8 t/m 14 nachten 2500 
Beperkt 

beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! € 246,- 

15 t/m 21 nachten 3000 
Beperkt 

beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! € 492,- 

22 t/m 28 nachten 3500 
Beperkt 

beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! - 

29 t/m 35 nachten 4000 
Beperkt 

beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! - 

36 t/m 42 nachten 4500 
Beperkt 

beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! - 

           

8 maart 2018 t/m 

9 maart 2018 
 

OF 
 

12 maart 2018 t/m 

14 maart 2018 

1 t/m 7 nacht(en) 2000 
Beperkt 

beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! € 1,- 

8 t/m 14 nachten 2500 
Beperkt 

beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! € 492,- 

15 t/m 21 nachten 3000 
Beperkt 

beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! € 983,- 

22 t/m 28 nachten 3500 
Beperkt 

beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! € 1.229,- 

29 t/m 35 nachten 4000 
Beperkt 

beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! Niet beschikbaar! Niet beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! € 1.721,- 

36 t/m 42 nachten 4500 
Beperkt 

beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! 
Beperkt 

beschikbaar! 
Niet beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! € 2.213,- 

           

15 maart 2018 t/m 

16 maart 2018 
 

OF 
 

19 maart 2018 t/m 

21 maart 2018 

15 t/m 21 nachten 3000 
Beperkt 

beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! Niet beschikbaar! 
Beperkt 

beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! € 1.229,- 

22 t/m 28 nachten 3500 
Beperkt 

beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! Niet beschikbaar! 
Beperkt 

beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! € 1.475,- 

29 t/m 35 nachten 4000 
Beperkt 

beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! Niet beschikbaar! 
Beperkt 

beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! € 1.967,- 

36 t/m 42 nachten 4500 
Beperkt 

beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! 
Beperkt 

beschikbaar! 

Beperkt 

beschikbaar! Beschikbaar! Beschikbaar! € 2.459,- 

 

Inbegrepen bij de huurprijs: 

• Gegarandeerd een nieuwe camper! Je ontvangt of een C21-23 ft camper, of een C22-24 ft camper, of een C25-27ft camper of een C28-30ft camper. 

• Aangegeven aantal mijlen (extra mijlen dienen ter plaatse bij het inleveren van de camper te worden voldaan tegen US$ 0,45 per mijl + tax). 

• GPS. 

• Preparation fee. 

• Alle persoonlijke uitrustingen (maximaal 5 personen toegestaan per camper). 

• Drop off kosten. 

• VIP verzekering. 

• Lokale belastingen. 



Niet inbegrepen bij de huurprijs: 

• Transfer naar de Coachmen fabriek in Middlebury (je kunt een transferservice naar het ophaaladres bijboeken voor slechts € 39,- per persoon)   EX-code: RBTNVS 

• WiFi hotspot Road Bear RV (Je kunt de WiFi hotspot vooraf boeken bij Jan Doets America Tours à € 111,- per hotspot, inclusief 1 GB data per hotspot).   EX-code: RBWIFI 

• Benzinekosten (Je ontvangt de camper met een volle tank en dient deze ook weer met een volle tank in te leveren). 

• Campingovernachtingen onderweg. 

• Campingstoelen Road Bear RV (deze kun je ter plaatse huren en alleen contant betalen à US$ 5,- per stoel).  

• Extra gereden mijlen à US$ 0,45 per mijl + tax (deze eventuele kosten dien je ter plaatse te voldoen, tijdens het inleveren van de camper). 

• SLI verzekering Road Bear RV (€ 10,- per huurdag). 

• Zero Risk RV verzekering (€ 9,08 per huurdag) plus eenmalige poliskosten à € 4,24 per camper. 

 

 

In het kader van de Road Bear RV New Vehicle Special hebben wij complete New Vehicle Special Camperreizen voor jou samengesteld met heenreisbestemming Chicago en als 

terugreisbestemming San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Denver, Seattle of New York City. Hiermee profiteer je van onze zeer scherpe tarieven op vluchten, camperhuur en 

hotelovernachtingen. Al beschikbaar vanaf Euro 827,- p.p. (o.b.v. 4 personen)! Deze Camperreizen kun je bekijken en online boeken via: 

https://www.jandoets.nl/reizen/camperreizen/ 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE: 
• Road Bear RV stelt het verplicht om uiterlijk 2 weken voor de ophaaldatum online in te checken bij Road Bear RV via http://www.roadbearrv.com/check-in! Ook reizigers die in het verleden al eens 

met Road Bear RV hebben gereisd dienen uiterlijk 2 weken voor hun vertrek online in te checken via de voorgenoemde link. Hiermee stel je Road Bear RV in staat om de transferservice optimaal te 

kunnen verzorgen, maar ook om het benodigde papierwerk al voorafgaand aan je ophaalmoment in orde te kunnen maken. Zodoende kun je ter plaatse voorspoedig en zonder stress beginnen aan 

jouw camperreis vanuit Middlebury. Om online in te kunnen checken dien je een geldig emailadres te hebben, waarnaar Road Bear RV benodigde invulpapieren kan sturen die je voorafgaand aan je 

reis moet invullen en naar Road Bear RV kunt retourneren. Het ingevulde papierwerk dat van Road Bear RV ontvangt is nodig voor het uiteindelijk in ontvangst nemen van de Rental Agreement. 

 

• Tijdens het online inchecken dien je het confirmation number van Road Bear RV (te vinden op de vouchers in het pakket met reisbescheiden), de exacte ophaaldatum en ophaallocatie door te geven 

aan Road Bear RV. 

 

• Als je op uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de ophaaldag online hebt ingecheckt via http://www.roadbearrv.com/check-in, dan stuurt Road Bear RV aansluitend per email het benodigde papierwerk 

dat je alvast kunt invullen. Het ingevulde papierwerk kun je vervolgens retourneren naar Road Bear RV, zodat je veel tijd uitspaart tijdens de ophaaldag en optimaal van start kunt gaan met jouw 

reis. Als je uiteindelijk ter plaatse bent gearriveerd in Chicago, dan ontvang je de Rental Agreement van Road Bear RV op de avond voorafgaand aan het ophalen van de camper. In de periode vanaf 

28 februari 2018 t/m 21 maart 2018 zijn er op zondag t/m donderdag van 15:00 uur t/m 22:00 uur medewerkers van Road Bear RV aanwezig bij het Best Western at O’Hare Airport Hotel om de 

Rental Agreement persoonlijk aan jou te overhandigen. Het adres van het Best Western at O’Hare Airport Hotel is als volgt: 

 

 Best Western at O’Hare 

 10300 West Higgins Road 

 Rosemont, IL 60018-3818 

 Telefoon: +1-847-296-4471 

 Fax: +1-847-296-4958 
 

• Voor eventuele last minute vragen over de New Vehicle Special camperreis, kun je tijdens de periode vanaf 28 februari 2018 t/m 22 maart 2018 telefonisch contact opnemen met de medewerkers 

van Road Bear RV via +1-866-527-6875. 

 

  



HOE KOM IK BIJ DE FABRIEK IN MIDDLEBURY? 

A: Chicago 

B: South Bend 

C: Middlebury (Goed om te weten: Middlebury (Indiana) is gelegen in een 

Je hebt verschillende opties wat betreft het gebruikmaken van deze aanbieding en 

Let op: het is verplicht om eerst een nacht in een hotel te verblijven alvorens de camper op te kunnen halen!

• Optie 1: Je maakt gebruik van één van onze New Vehicle Special Camperreizen (

hotelovernachting in het Best Western at O’Hare Airport Hotel, de transfer naar het ophaaladres in Middlebury en de terugvluc

overnacht in het Best Western at O’Hare Airport Hotel maak je de volgende ochtend gebruik van de door Road Bear RV verzorgde 

145 mijl (233 km). De kosten voor deze transfer zijn inbegrepen bij onze New Vehicle Special Camperreizen. Indien je geen gebruik maakt van deze reispakketten dan kun je de transfer

bijboeken. De kosten voor de Road Bear RV transfer naar Middlebury bedragen

* De transfer vanaf het Best Western at O’Hare Airport Hotel naar Middlebury zal om 07

• Optie 2: Je vliegt via een overstap in Chicago naar South Bend Airport en overnacht daar in een hotel. Vervolgens ga je de volgende oc

South Bend Airport en Middlebury is 45 mijl (ongeveer 70 km) en de taxikosten zul

• Optie 3: Je vliegt naar Chicago International Airport en overnacht in een hotel. Vervolgens haal je de volgende ochtend een huurauto o

vervolgens eerst de camper ophalen en de huurauto inleveren of je levert eerst de huurauto in en neemt volgens een taxi naar 

taxikosten zullen ongeveer US$ 60-80 bedragen. 

 

 

Wil je gebruik maken van deze aantrekkelijke SUPERSPECIAL? Wacht dan niet langer en kom snel in actie in verband met de beperkte beschikbaar

contact op met onze verkoopmedewerkers op telefoonnummer 072-

Middlebury (Indiana) is gelegen in een andere tijdzone dan Chicago. Het is in Middlebury 1 uur later dan in Chicago.

Je hebt verschillende opties wat betreft het gebruikmaken van deze aanbieding en het ophalen van de camper: 

et is verplicht om eerst een nacht in een hotel te verblijven alvorens de camper op te kunnen halen! 

Je maakt gebruik van één van onze New Vehicle Special Camperreizen (https://www.jandoets.nl/reizen/camperreizen/). Hierbij zijn de vlucht naar Chicago, de eerste 

hotelovernachting in het Best Western at O’Hare Airport Hotel, de transfer naar het ophaaladres in Middlebury en de terugvlucht vanuit de inleverbestemming inbegr

overnacht in het Best Western at O’Hare Airport Hotel maak je de volgende ochtend gebruik van de door Road Bear RV verzorgde transfe

egrepen bij onze New Vehicle Special Camperreizen. Indien je geen gebruik maakt van deze reispakketten dan kun je de transfer

bijboeken. De kosten voor de Road Bear RV transfer naar Middlebury bedragen € 39,- per persoon. Als je van deze optie gebruik wilt maken

Hotel naar Middlebury zal om 07:00 lokale tijd vertrekken. Zorg dat je uiterlijk al om 06:45 uur aanwezig bent voor de transfer.

Je vliegt via een overstap in Chicago naar South Bend Airport en overnacht daar in een hotel. Vervolgens ga je de volgende ochtend per taxi naar Middlebury. De afstand tussen 

South Bend Airport en Middlebury is 45 mijl (ongeveer 70 km) en de taxikosten zullen US$ 100-140 bedragen. 

Je vliegt naar Chicago International Airport en overnacht in een hotel. Vervolgens haal je de volgende ochtend een huurauto op en rijdt hiermee naar Middlebury

vervolgens eerst de camper ophalen en de huurauto inleveren of je levert eerst de huurauto in en neemt volgens een taxi naar Middlebury. De afstand is 15 mijl (ongeveer 25 km) en de 

maken van deze aantrekkelijke SUPERSPECIAL? Wacht dan niet langer en kom snel in actie in verband met de beperkte beschikbaar

-575-3333 om actuele prijzen en beschikbaarheid op te vragen! Wij zijn je graag van dienst!

 

andere tijdzone dan Chicago. Het is in Middlebury 1 uur later dan in Chicago.) 

). Hierbij zijn de vlucht naar Chicago, de eerste 

ht vanuit de inleverbestemming inbegrepen. Nadat je hebt 

nsfer naar Middlebury. De afstand bedraagt ongeveer 

egrepen bij onze New Vehicle Special Camperreizen. Indien je geen gebruik maakt van deze reispakketten dan kun je de transfer 

maken, dan dien je dit direct bij boeking aan te geven. 

Zorg dat je uiterlijk al om 06:45 uur aanwezig bent voor de transfer. 

htend per taxi naar Middlebury. De afstand tussen 

p en rijdt hiermee naar Middlebury. Je kunt 

Middlebury. De afstand is 15 mijl (ongeveer 25 km) en de 

maken van deze aantrekkelijke SUPERSPECIAL? Wacht dan niet langer en kom snel in actie in verband met de beperkte beschikbaarheid! Vragen of meer informatie? Neem 

beschikbaarheid op te vragen! Wij zijn je graag van dienst! 


