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Partijen:
Openbaar Vervoerbedrijf ___________ gevestigd te ___________ hierna te noemen Vervoerder, te 
dezen vertegenwoordigd door ___________, de heer / mevrouw ___________

en

De Vereniging  ___________, gevestigd te, ___________ hierna te noemen Vereniging te dezen  
vertegenwoordigd door haar bestuurslid /- leden de heer / mevrouw ___________.

Overwegende,

• dat door de Concessiehouder ___________ aan Vervoerder een concessie is verleend voor het 
• verrichten van openbaar vervoer in het concessiegebied ___________;
• dat door de Concessiehouder ___________  een of meerdere trajecten binnen de gemeente (n) 

___________ zijn aangewezen als gebied waarbinnen een buurtbusproject wordt uitgevoerd; 
• dat dit project past binnen de voorwaarden en afspraken gesteld in de regeling 
• buurtbusprojecten van ___________, het handboek buurtbus en de afspraken gesteld in bijlage 1 

van deze overeenkomst;
• Dat waar deze overeenkomst spreekt over (buurt)bus tevens sprake kan zijn van (buurt)bussen 

indien de dienstregeling dat noodzakelijk maakt.

Komen als volgt overeen: 

Artikel 1. Doel
De Vereniging neemt de exploitatie op zich van het buurtbusproject binnen het (de) door de 
Concessiehouder ___________ aangewezen traject(en) voor de concessieduur van de Vervoerder. 
 

Artikel 2. Uitgangspunt
Partijen handelen bij de uitvoering van deze overeenkomst overeenkomstig de wettelijke en andere 
bepalingen die betrekking hebben op het vervoer van personen, in het bijzonder die bepalingen die 
gaan over de exploitatie van buurtbussen.  

Artikel 3. Materieel
1. Vervoerder stelt aan de Vereniging ter beschikking een als buurtbus uitgerust en herkenbaar 

voertuig, welke is ingericht voor het vervoer van ten hoogste 8 personen, de bestuurder daaronder 
niet begrepen. Het voertuig is en blijft eigendom van Vervoerder en bijgevolg is Vervoerder  
verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het voertuig, alsmede voor een 
toereikende WA-verzekering voor het betreffende vervoer. Alle kosten voor het ter beschikking 
stellen van de bus (of vervangende bus) en verzekering komen voor rekening van Vervoerder. 
 

2. Vervoerder neemt de brandstofkosten van de bus voor haar rekening en maakt over de wijze en 
locatie van levering van brandstof met de Vereniging afspraken die vastgelegd zijn in bijlage 1.  

3. Vervoerder bepaalt in overleg met de vereniging de stallingplaats van de buurtbus(sen). Deze is 
zo mogelijk overdekt en centraal gelegen in het gebied waar de buurtbus rijdt. Indien hier niet 
aan kan worden voldaan, stelt de Vervoerder in overleg met de Vereniging een alternatief voor.  

4. Het voertuig wordt door de Vereniging niet anders gebruikt dan voor het uitvoeren van de 
goedgekeurde dienstregeling voor dit project en andere ritten die betrekking hebben op de ex-
ploitatie van de buurtbus, alsmede ritten die betrekking hebben op een goed functionerende  
Vereniging.
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5. Onderhoud of reparatie van het voertuig wordt in overleg tussen Vervoerder en de Vereniging zo 
gepland, dat de uitvoering van de dienstregeling daarvan geen hinder ondervindt. Indien dit niet 
mogelijk is, wordt door Vervoerder een vervangend voertuig ter beschikking gesteld.

Artikel 4. Personeel
1. De Vereniging is verantwoordelijk voor de personeelsvoorziening voor het buurtbusproject. Dit 

betekent dat de Vereniging zorg draagt voor de werving en selectie van de vrijwillige chauffeurs 
van de buurtbus. Alleen leden van de Vereniging worden, als vrijwilliger, ingezet als chauffeur op 
de buurtbus. In bijzondere omstandigheden kunnen chauffeurs van een naburige  
buurtbusvereniging worden ingezet. 

2. De Vereniging neemt de vrijwillige chauffeurs een rij-test af. De Vervoerder faciliteert in overleg 
met de Vereniging de benodigde opleidingen en trainingen. Afspraken hierover zijn vastgelegd in 
bijlage1. 

3. In te zetten chauffeurs dienen in het bezit te zijn van een, voor hun rijbewijs en voor het rijden in 
een buurtbus, geldige geneeskundige verklaring. Vervoerder neemt de kosten van (her)keuring en 
verstrekking geneeskundige verklaring voor haar rekening.  

4. Vervoerder draagt zorg voor het afsluiten van de verzekeringen genoemd in art.6.3 en 6.4 van het 
handboek buurtbus. Van alle verzekeringen zorgt de Vervoerder dat de gegevens hierover  
aanwezig zijn bij de secretaris van de Vereniging. 

5. De Vereniging is er verantwoordelijk voor dat alle vrijwillige chauffeurs op de hoogte zijn van de 
afspraken en instructies in dit buurtbusproject en dat dit is vastgelegd in de  
vrijwilligersovereenkomst tussen de Vereniging en de vrijwillige chauffeur. 

6. Er is geen sprake van enig dienstverband in welke vorm ook, tussen de buurtbuschauffeurs en 
Vervoerder. Wel is sprake van, dat de vrijwilliger zich verplicht als opdrachtnemer, anders dan op 
grond van een arbeidsovereenkomst, tot het verrichten van werkzaamheden.

 
Artikel 5. Dienstregeling
1. De Vereniging stelt in overleg met de Vervoerder de dienstregeling voor het in artikel 1 bedoelde 

buurtbusproject vast, telkens voor de duur van één jaar. Vervoerder draagt zorg voor publicatie: 
minimaal 2 weken voor en maximaal 2 weken na de invoering c.q. wijziging. Onder publicatie 
wordt verstaan: verstrekken van informatie op halteborden, in het busboekje, in de abri’s, in de 
lokale media en op de website van vervoerder en van OV9292. De Vereniging draagt zorg voor de 
punctuele uitvoering van de vastgestelde dienstregeling. 

2. Wanneer als gevolg van niet voorziene omstandigheden de vraag naar vervoer groter is dan de 
geboden capaciteit, zal Vervoerder zich maximaal inspannen om het vervoer alsnog te regelen. 
In elk geval moet de niet vervoerde reiziger met de eerstvolgende rit vervoerd worden. Is het de 
laatste rit van een dag, dan wordt vervangend vervoer aangeboden. Als de vraag naar vervoer 
structureel groter is dan de geboden capaciteit, zal Vervoerder zich maximaal inspannen om extra 
capaciteit beschikbaar te stellen in overleg met het bestuur van de vereniging.
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Artikel 6. Financiën/ rapportage
1. Vervoerder ontvangt op grond van de aan hem verleende concessie van de Concessiehouder 

___________ een vast bedrag voor aanschaf en beheer van het als buurtbus in te zetten  
voertuig. Vervoerder brengt voor de beschikbaarheid van het voertuig geen kosten in rekening 
aan de Vereniging. 

2. De Vereniging is verantwoordelijk voor de afrekening van de verkochte vervoerbewijzen.  
Eventuele afrekenverschillen komen voor rekening van de Vereniging, tenzij de Vereniging met 
betrekking tot het ontstaan van het tekort aantoonbaar geen verwijt treft. De afrekeninstructie is 
opgenomen in bijlage 1. 

3. De Vereniging levert Vervoerder na afloop van iedere maand gegevens over de reizigersaantallen 
van het buurtbusproject, die Vervoerder nodig heeft voor de rapportage aan de Concessiehouder 
___________  

4. De reclame-inkomsten (artikel 5.1 van het handboek buurtbus) komen in zijn geheel ten goede 
aan de Vereniging.

 
Artikel 7. Vervoerbewijzen
1. Als vervoer/plaatsbewijs gelden de soorten en voorwaarden genoemd in art.10.1, 10.2 en 10.3 

van het handboek buurtbus tenzij de Concessiehouder ___________ anders heeft besloten.  
Afwijkingen zijn opgenomen in bijlage 1.

2. De Vereniging draagt er zorg voor, dat de dienstdoende chauffeur toeziet op een juist gebruik van 
de OV-chipkaart door passagiers van de buurtbus die gebruik maken van een dergelijke kaart. 
(van toepassing bij invoering chipcard op de buurtbus).

3. De Vereniging draagt er zorg voor, dat passagiers van de buurtbus de mogelijkheid hebben om in 
de buurtbus een plaatsbewijs te kopen tegen het door de ___________ vastgestelde tarief. De 
vereniging voorziet de dienstdoende chauffeur van een voldoende voorraad vervoerbewijzen, 
geldlade en kaarthouder.

4. Vervoerder levert de Vereniging steeds tijdig een toereikend depot van (buurtbus) vervoerbewijzen.
5. Vervoerder is verantwoordelijk voor goedwerkende OV-chipkaart apparatuur in de buurtbus (van 

toepassing na invoering chipcard op de buurtbus). 

Artikel 8. Reclame
Het is de Vereniging toegestaan, conform art.8.7 van het handboek buurtbus, om reclame op en in 
het voertuig aan te brengen. Nadere afspraken tussen vervoerder en vereniging zijn opgenomen in 
bijlage 1.

Artikel 9. Contactpersonen
Elk der partijen wijst een contactpersoon aan, die is gemachtigd om met wederpartij overleg te  
voeren en afspraken te maken over de uitvoering van dit buurtbusproject. Wijziging van de  
contactpersoon wordt schriftelijk gemeld aan de wederpartij. Vervoerder verplicht zich om minimaal 
___ per jaar een regionale vergadering met de Concessiehouder ___________ en 2 bestuursleden 
van alle buurtbusverenigingen te beleggen. Op verzoek van Buurtbusverenigingen kan dit overleg 
vaker plaatsvinden. 
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Artikel 10. Aansprakelijkheid
De Vervoerder zal de buurtbusvereniging en de vrijwilligers bij de uitvoering van de dienstregeling 
vrijwaren van schadeclaims door derden, behoudens opzet, roekeloosheid of grove nalatigheid van 
de buurtbusvereniging of vrijwilliger.

 
Artikel 11. Knelpunten
Bij geschillen en knelpunten die na overleg tussen partijen blijven bestaan worden deze voorgelegd 
aan de Concessiehouder ___________. De beslissing van de Concessiehouder ___________  hierover 
is voor partijen bindend.

Artikel 12. Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode gelijk aan de concessieduur, doch wordt  
tevens beëindigd, zonder dat een opzegging noodzakelijk is, op de datum waarop de door de  
Concessiehouder ___________ aan Vervoerder verleende concessie eerder eindigt of wordt ingetrokken.
 
Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud op ___________, te ___________

Vervoerder: ___________    Buurtbusvereniging: ___________ 
Directeur: ___________    Voorzitter: ___________

Bijlage 1.
Werkafspraken tussen Vervoerder en Buurtbusvereniging ___________.
 
1. 

2.
 
3.


