OOR REIZEN MET EEN CAMPER OF CAR
V
S
D
I
G
E
G
I
D
N
AVAN
EEN HA

H U U R T I PS

BEN JE VAN PLAN AMERIKA TE VERKENNEN TIJDENS JE VOLGENDE REIS?
OF WIL JE ZELFS NOG WAT VERDER REIZEN? LEES HIER ONZE TIPS VOOR
HET HUREN VAN EEN CAMPER BUITEN EUROPA!
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Neem een creditkaart op naam
van de bestuurder mee.

3

Kijk per verhuurbedrijf na of je
een camper kunt huren als je
jonger dan 25 of ouder dan 70
bent, en of dit extra kosten met
zich meebrengt.

Met Europees rijbewijs B mag je
voertuigen onder 3500 kg besturen,
maar voor sommige verhuurbedrijven
heb je óók een officieel internationaal
rijbewijs nodig. Check dit dus altijd
van tevoren!

TIPS VOOR SPECIFIEKE LANDEN

VS

In de VS moet je minstens
één nacht in het land
overnacht hebben voor je
een camper mag besturen in
verband met jetlag.

Je kunt kosten besparen door een
camper te huren die nog van de fabriek
naar het verhuurbedrijf gebracht moet
worden, en deze route voor het
verhuurbedrijf te rijden!

IJSLAND

Wildkamperen is alleen in bepaalde
staten toegestaan, maar je vindt soms
gratis kampeerplaatsen, of je kunt bij
Wal-Mart navragen of je op hun
parkeerplaats mag overnachten.

AUSTRALIE

POLICE

Zorg dat je je tank overal
waar het kan bijvult, er
zijn soms lange routes
zonder tankstations.

Wildkamperen is officieel niet meer
toegestaan in grote delen van IJsland,
dus zorg dat je op echte campings
verblijft, of toestemming vraagt aan
particuliere grondeigenaren.

NIEUW-ZEELAND

Wildkamperen mag op veel plekken, maar
onder bepaalde voorwaarden. Als je camper
bijvoorbeeld niet "self-contained" is, is de
keuze aan parkeerplaatsen en campings
meteen een stuk beperkter.

Elke lokale gemeente bepaalt de
regels rondom wildkamperen zelf.
Over het algemeen hebben afgelegen
gebieden iets mildere regels, maar
vraag waar het kan altijd na of je
ergens mag overnachten.

CANADA

Op de meeste plekken mag je niet
wildkamperen, maar je kunt toestemming
vragen aan winkels met parkeerplaatsen,
of particuliere grondeigenaren.

