
 

VERVOERS VOORWAARDEN  BUS

1. Doel van dit busreglement is om enige spelregels op te stellen zodat elke reiziger met 
een gerust hart  kan reizen.

2. De chauffeursstoel is voor de chauffeur.

3. Deelnemers aan de reis moeten in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs.

4. Voor het vertrek moet het verschuldigde bedrag betaald zijn.

5. Per reis wordt een prijs, vertrektijd en locatie vastgesteld.

6. De aankomst tijden kunnen door omstandigheden afwijken.

7. Taxi Roerdalen is NIET aansprakelijk voor het ''missen'' van de retourrit.

8. Er is geen GARANTIE op retourrit: bij eventueel wangedrag of uitzetting ben je zelf 
verantwoordelijk voor je terugreis.

9. Tijdens de busreis mag men niet gaan lopen, doet men dit toch dan is dat geheel op 
eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk/ aansprakelijk voor opgelopen letsel/schade 
dat ontstaan is als men tijdens het rijden gaat lopen in de bus.

10. Gedraag je rustig op heen- en terugreis; ook voor omwonenden.(bij in en uitstappen) 
Bij herhaaldelijk overlast zullen we de busrit stopzetten. Spreek anderen hier op aan, 
het is immers ook in je eigen belang!
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11. Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken mee te nemen. Ook het meenemen 
van etenswaren, overige dranken in pakjes, flessen en blikjes is niet toegestaan.

12. Tijdens de busreis is het verboden om te roken, ramen, deuren en/of luiken te openen, 
op de leuningen te gaan zitten of staan en schoenen op de banken te leggen.

13. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de reisleiding is op geen 
enkele manier aansprakelijk voor eventuele schades. Zo nodig worden 
persoonsgegevens ter beschikking gesteld.

14. Aanwijzingen van buschauffeur, stewards en reisleiding moeten opgevolgd worden. 
Deze zijn bindend. Bij volharding in wangedrag zal verwijdering uit de bus volgen en zo 
nodig assistentie van politie worden ingeroepen.

15. Er wordt €75,- borg gevraagd, na de rit loopt de chauffeur door de bus en als alles 
netjes en proper is achtergelaten wordt de borg terug gegeven. Vernielingen of andere 
schade worden aangegeven bij politie, en zullen worden verhaald.

16. Laat de bus na terugkomst achter zoals aangetroffen, gooi afval in afvalzakken en niet 
op de vloer of naar buiten. Laat niets achter in de bus.

17. De bus bevuilen bv door overgeven of anders kost €75,- 
(per incident 3x bevuilen is dus 3x75= €225,-) 

18. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de reisleiding en/of bestuur of de bus 
chauffeur. 

19. Met het deelnemen aan de busreis aanvaardt men het busreglement en de 
vervoersvoorwaarden van KNV bus. 

20. Verder gelden gewoon normale regels van omgang.
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