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Het is heel belangrijk dat de namen van iedereen overeenkomen met het paspoort. Controleer dit heel goed en geef onjuistheden binnen 5 dagen van deze 
factuur door. Als namen niet correct vermeld staan kan dit financiële gevolgen hebben en zelfs tickets ongeldig maken. 

 

Dhr. M. Vervoort 
 

- 00 

Offerte 0000XX - 

 

Heerhugowaard  :  28 -nov-18 
Verv. datum off. : 28 -nov-18 
Factuur : 0 
Reserveringsnr          :    266998 
Klantnummer :    361289 
Referentie 
Je e-mail : xx 
Je telefoon : 0000000000 

 
Beste Maarten Vervoort, 

 
 

Allereerst, hartelijk dank voor je vertrouwen. Wij helpen je graag met een onvergetelijke reis! Om er een succes van te maken, hebben we 
een compleet uitgewerkt reisschema voor je opgesteld. Dat schema vind je op de volgende pagina’s, samen met belangrijke administratieve 
informatie die je nodig hebt voor je reis. Lees de offerte rustig door. En laat ons weten wat je er van vindt. Let op: de offerte is onder 
voorbehoud van beschikbaarheid en daarmee samenhangende prijswijzigingen. 

 
 

Voor je zorgeloos vakantie kunt vieren in Amerika, Canada of IJsland moet je natuurlijk wel toestemming hebben om het land binnen te 
komen. Lees dit – daarom – goed door! Als je naar de USA en/of Canada gaat, is het verplicht je met een ESTA en/of ETA aan te melden. 
Tenzij je onder mogelijke uitzonderingen valt of al een visum hebt. Er één aanvragen? Klik dan hier. 

 
Het verzenden van de reisbescheiden gebeurt digitaal. Wanneer je de volledige reissom hebt betaald, worden de digitale reisbescheiden 
ongeveer 4 tot 6 weken voor je vertrek online gezet op: https://mijn.jandoets.nl Deze internetpagina is toegankelijk via de inlog, die je 
tijdens de boeking mee hebt gekregen. Zodra de reisbescheiden erop staan, krijg je daarvan bericht op het door jou opgegeven mailadres: 

 
 
 
 

 

De reis wordt verzorgd voor de volgende reizigers: 

Eerste voornaam paspoort + Achternaam Geboortedatum Chauffeur? 
1 Hr. Maarten Vervoort  01-jan-60 Ja 
2 Mw. XXX Vervoort 01-jan-60 Nee 
3 Hr. XXX Vervoort  01-jan-60 Nee 
4 Mw. XXX Vervoort 01-jan-60 Nee 

  (Een 2e chauffeur kun je pas in de USA of Canada laten  
  registreren.) 

: 

xxxxx
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Er is belangrijke informatie die je moet weten wanneer je naar de USA en/of Canada reis. 
Lees dit goed door! Iedereen die naar de USA en/of Canada onder het visumwaiverprogramma reist moet bijvoorbeeld verplicht ESTA en/of ETA aanmelden. 
Op onze website hebben wij dit omschreven en vind je informatie die wij up to date houden: 

 
1 – MIJNJANDOETS www.jandoets.nl/mijnjandoets Je kunt online je reis, je betaalgegevens, reisbescheiden en nog veel meer inzien. 

2 – Voorwaarden www.jandoets.nl/voorwaarden Lees hier belangrijke informatie door over de voorwaarden. 

3 – Paspoortinformatie & Visa www.jandoets.nl/reisdocumenten ESTA & ETA – verplichte aanvraag – paspoorten en visuminformatie en veel meer. 

4 – Je NAW gegevens www.jandoets.nl/nawgegevens Wat moet je goed nakijken en waarom? 

5 – Verzekeringen www.jandoets.nl/verzekeringen Zorg dat je goed verzekerd op reis gaat, zeker in de USA & Canada! 

6 – Betalen www.jandoets.nl/betalen Wat je moet weten over betalen. 

7 – Ter plaatse te betalen www.jandoets.nl/terplaatse Welke kosten maak je op reis? 

8 – Vliegreizen www.jandoets.nl/vliegreizen Lees hier alles over hoeveel bagage je mee mag nemen, of dat iets kost, inchecken, 
type vluchten en meer 

9 – Accommodaties www.jandoets.nl/hotels Wat je moet weten over je verblijf 

10 – Camperhuur www.jandoets.nl/camperhuur Lees hier belangrijke informatie over je camperreis 

11 – Autohuur www.jandoets.nl/autohuur Wat moet je weten over je huurauto? Rijbewijs, creditcard, extra bestuurders, 
leeftijdtoeslag en meer. 

12 – Reisbescheiden www.jandoets.nl/reisbescheiden Hoe en wanneer krijg jij je reisbescheiden? 
 

Reisschema 

Van Tot Omschrijving Plaats Categorie Nacht Aantal Informatie Preferentie 
03-jul-19 03-jul-19 Amsterdam-Schiphol    4  
  San Francisco Int'l Apt      

03-jul-19 05-jul-19 Beresford Hotel San Francisco, CA 1 2 1 Double/Double Room niet-rokers kamer 

05-jul-19 05-jul-19 Zero Risk Auto USA/Canada, UC   1  
 00:00 1 ZERO RISK AUTO      

  Zero Risk Autohuur      

05-jul-19 25-jul-19 Hertz CAL EB cat.1   20 1 Mids.SUV/IFAR  
 10:00 4 Q4 4WD/AWD SUV      
  Ophalen: 05-jul-19 10:00 San Francisco / Downtown, CA     
  Terugbrengen: 25-jul-19 10:00 Las Vegas McCarran Airport, NV     
  Hertz Autohuur USA      
  Mids.SUV/IFAR      

22-jul-19 24-jul-19 Tuscany Suites & Casino Las Vegas, NV 1 2 1 Standard Room niet-rokers kamer 

23-jul-19 23-jul-19 Jack of Lights Strip Las Vegas, NV   4 HLS-1  
 00:00 1 TICKET      
  Jack of Lights Strip Tour with Limo      
  HLS-1      

24-jul-19 25-jul-19 Las Vegas Mc Carran Int.    4  
  Amsterdam-Schiphol      
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*Specificatie van je persoonlijke aanpassingen op de reis Fly & Drive San Francisco 

5771,54 
0 

5771,54 

Totaal te voldoen: 
Totaal voldaan: 
Totaal nog te voldoen 

Betalingsoverzicht 

 
 

Afgesloten verzekeringen: 
 

 Gast Reisverzekering: van / tot Annuleringsverzekering  Zero Risk Toeslagen 
1 Hr. Maarten Vervoort   ZERO RISK AUTO  
2 Mw. XXX Vervoort   ZERO RISK AUTO  
3 Hr. XXX Vervoort   ZERO RISK AUTO  
4 Mw. XXX Vervoort   ZERO RISK AUTO  

Premies voor de Zero Risk verzekering, reisverzekering en uitbreidingen zijn inclusief assurantiebelasting. De voorwaarden van de verzekeringen van de Europeesche 
Verzekeringen kun je aanvragen bij onze medewerkers of online inzien/bestellen via http://www.europeesche.nl/voorwaarden . 

 

Kostenoverzicht 

Te voldoen aan Jan Doets America Tours 
Fly & Drive San Francisco -1- 1k 3801,50 EUR 
Jack of Lights Strip 431,00 EUR 
Luchthavenbelasting 1376,00 EUR 
Bijdrage aansprakelijkheidsverzekering 12,00 EUR 
Reserveringskosten 50,00 EUR 
Poliskosten 4,24 EUR 
ZERO RISK Verzekering AUTO 96,80 EUR 

 

Te voldoen aan Jan Doets America Tours 5771,54 EUR 
 
 

Ter plaatse te betalen 
Drop off kosten huurauto (exclusief tax) 250,00 USD 

 
Over ter plaatse te betalen bedragen worden lokale belastingen en heffingen gerekend en deze zijn niet 
inbegrepen in de reissom. Deze kunnen oplopen tot 25 a 30%. 

 

 
 

Wanneer je je betaling overmaakt, vermeld dan altijd je klantnummer: 361289 en je reserveringsnummer: 266998. 
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Je ontvangt je reisbescheiden digitaal. 
Wanneer je de volledige reissom heeft voldaan worden de digitale reisbescheiden ongeveer 4 tot 6 weken voor vertrek geplaatst op: 
https://mijn.jandoets.nl 
Toegankelijk via je inlog die je hebt gekregen bij boeking. Je krijgt hiervan bericht via het door je opgegeven mailadres: jc32903@gmail.com 
Het kan voorkomen dat een aantal vouchers, tickets of andere documenten niet digitaal verzonden kunnen worden en die volgen per reguliere post. 
Mededelingen bij uw reservering: 
03/07/19 03/07/19 EXCALAMI Calamiteitenfonds 
Op deze overeenkomst zijn de ANVR-reisvoorwaarden, de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden en van de 
garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen mede van toepassing. De kosten voor het Calamiteitenfonds zijn EUR 2,50 en zijn 
opgenomen in het onderdeel extra kosten op het financieel overzicht. Voor de Garantieregeling en de rechten en plichten die uit deze regeling 
voortvloeien verwijzen wij je naar de website van de ANVR en het Calamiteitenfonds. Voor nadere informatie over de bereikbaarheid van Jan Doets 
America Tours tijdens jouw reis, verwijzen wij je naar de reisbescheiden, die je voor vertrek ontvangt. 

 
Vluchtinformatie: Je kunt je vluchtenschema online inzien via: http://mytripandmore.com 

Je unieke inlog code = 
Meer leest je hierover op www.jandoets.nl/vliegreizen 

 
 

Mededelingen bij uw reisschema: 
Begindatum Einddatum Component Naam Waar Informatie 
03-jul-19 05-jul-19 Beresford Hotel San Francisco, CA De kamers in San Francisco zijn over het algemeen klein. Kleiner 

dan u verwacht of gewend bent in Amerika/Canada. 
Alles heeft zijn oorzaken: de grondprijzen zijn hier enorm hoog 
en de ruimte duur Daarnaast zijn veel van de hotels gevestigd in 
oude/historische gerenoveerde panden. 

 
03-jul-19 

 
05-jul-19 

 
Beresford Hotel 

 
San Francisco, CA 

Er zijn uitzonderingen maar wij vragen begrip met deze toelichtin 
Valet parking ca. $24 / $35 p.n. + tax 

03-jul-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-jul-19 

05-jul-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05-jul-19 

Beresford Hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beresford Hotel 

San Francisco, CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Francisco, CA 

In San Francisco zijn veel daklozen vanwege de liberale politiek, 
relatief meer dan in andere steden. San Francisco staat bekend om 
zijn sociale gezicht en stelt zich tolerant op naar alle 
bevolkingsgroepen. Daar waar in andere steden daklozen worden 
opgepakt en uit het straatbeeld worden verwijderd, wordt in San 
Francisco juist hulp geboden. Met name in het Tenderloin gebied 
zijn een aantal delen waar veel daklozen zijn, met name rondom de 
opvangcentra. Het voordeel van het Tenderloin gebied is, dat het 
heel centraal gelegen is. In dit gebied zijn ook juist veel 
hotels vanwege de centrale ligging. Niet alleen in het Tenderloin 
gebied zijn daklozen, zij zwerven rond door de hele stad. 
Onze ervaring van vele reizen in de USA en Canada heeft geleerd 
dat de daklozen niet gevaarlijk zijn. Ze vragen verbaal om 
aandacht, dit omdat ze geld of eten nodig hebben. Wellicht is het 
een idee af en toe een dollar te geven of een doggy bag*, dit is 
wat Amerikanen ook doen om de daklozen te helpen. 
Door middel van dit bericht willen wij u hiervan bewust maken 

    zodat dit geen verrassing is bij aankomst in San Francisco. De 
daklozen zijn aanwezig en dat straatbeeld is onvermijdbaar. Houdt 
u er dus rekening mee dat het straatbeeld in San Francisco anders 
is dan u gewend bent in Nederland. 

    *Een doggy bag is overgebleven eten van je maaltijd uit een 
restaurant dat je mee neemt in een doosje. De porties in de USA 
en Canada zijn namelijk een stuk groter dan in Nederland. In 
Amerika is het heel normaal een doggy bag mee te nemen. 

Belangrijke informatie over je Reisschema: 
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Mededelingen bij uw reisschema: 
Begindatum 
03-jul-19 

Einddatum 
05-jul-19 

Component Naam 
Beresford Hotel 

Waar 
San Francisco, CA 

Informatie 
Toelichting bedformaten in San Francisco 

    DOUBLE: 
    Een kamer met een klein bed, te vergelijken met een twijfelaar. 
    De gemiddelde bedafmeting is 137 cm bij 191 cm. 
    DOUBLE/DOUBLE: 
    Kamer met twee twijfelaars. De gemiddelde bedafmeting is 137 cm 
    bij 191 cm per bed. Let op: dit zijn smalle bedden wat in de 
    praktijk minder comfortabel kan zijn met 3 of 4 personen op één 
    kamer. 
    QUEEN: 
    Een kamer met één of twee Queensize bed(den) met een gemiddelde 
    bedafmeting van 152 cm bij 203 cm. Er is altijd één Queenbed 
    aanwezig tenzij de kamernaam anders doet aangeven. 
    KING: 
    Een kamer met een ruim bed met een gemiddelde bedafmeting van 
    193 cm × 203 cm. 
    Let op: de bovenstaande bedafmetingen zijn slechts ter indicatie. 
    Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
05-jul-19 05-jul-19 Zero Risk Auto USA/Canada, UC Deze Zero Risk verzekering voor autohuur zorgt ervoor dat de auto 

    goed verzekerd is. U hoeft ter plaatse geen 
    andere verzekeringen meer af te sluiten. Voor meer informatie zie 
    http://www.jandoets.nl/voorwaarden 
    De Zero Risk verzekering is afgesloten voor de gehele huurperiode 
    van de betreffende huurauto. 
23-jul-19 23-jul-19 Jack of Lights Strip Las Vegas, NV Passagiers boven de 136 kg wordt een extra stoel in rekening 

    gebracht. 
 
 

In de USA en Canada is het gebruikelijk dat het ontbijt niet is inbegrepen bij je overnachting. Indien dit toch het geval is, kunt je dit zien als een 
aangename verrassing. Ook bij Bed & Breakfasts is dit niet altijd vanzelfsprekend - Lees voor meer informatie www.jandoets.nl/accommodaties. 

 
 

Op je boeking zijn de ANVR-reisvoorwaarden en de voorwaarden van Jan Doets America Tours van toepassing.Op www.jandoets.nl/voorwaarden kun je 
deze voorwaarden nalezen. Op de gereserveerde diensten zijn de vervoersvoorwaarden van de betreffende vervoerder van toepassing i.e. voorwaarden van 
een luchtvaart-, ferry-, trein-, cruise- of autoverhuurmaatschappij. 


