
Vrijwilligersovereenkomst  – juli 2015    aangeboden door: stichting Vervoer voor Elkaar 

Vrijwilligers-/lidmaatschapsovereenkomst       

Ondergetekende partijen, de Vrijwilliger (m/v) en de Vereniging _________________, verklaren zich door 
middel van deze overeenkomst aan elkaar gebonden ten aanzien van het op vrijwillige basis verrichten van 
chauffeursdiensten ten behoeve van de Vereniging _________________

De Vrijwilliger, stelt zich beschikbaar voor chauffeursdiensten met inachtneming van de (rooster) regels ten 
aanzien van beschikbaarheid en de dienstregeling.

De Vereniging faciliteert de Vrijwilliger volgens de procedures die in Verenigingsverband zijn afgesproken.

De Vrijwilliger is op de hoogte van en zal zich houden aan de door de Vereniging gemaakte afspraken die staan 
beschreven in het handboek buurtbus en de exploitatieovereenkomst tussen Vereniging en Vervoerder.  

Door het bezit van een geldig rijbewijs, een geldige medische keuring/verklaring en het door beide partijen 
ondertekenen van deze overeenkomst is de Vrijwilliger lid  van de Vereniging _________________en gelden 
voor beide partijen de statuten, reglementen en procedures die in Verenigingsverband zijn opgesteld.

De Vrijwilliger belooft de chauffeursdiensten te verrichten in een verantwoorde fysiek en mentale conditie en af 
te zien van het gebruik van middelen (medicijnen, drugs, alcohol e.d.) die de rijvaardigheid kunnen 
beïnvloeden. Bij een verschil van mening over de rijvaardigheid of geschiktheid beslist het Verenigingsbestuur.

De Vereniging heeft met de vervoerder geregeld dat Vrijwilliger is verzekerd voor ________________ 
De Vervoerder zal de vrijwilliger bij de uitvoering van de dienstregeling vrijwaren van schadeclaims door 
derden, behoudens opzet, roekeloosheid of grove nalatigheid van de vrijwilliger.

De Vrijwilliger kan geen aanspraak maken op enigerlei beloning door de Vereniging. Kosten, waaronder 
reiskosten, die op verzoek van de Vereniging worden gemaakt zullen worden vergoed op basis van de op dat 
moment geldende regelingen.

Voor de uitoefening van de chauffeursdiensten maakt Vrijwilliger gebruik van een door vervoerder beschikbaar 
gestelde buurtbus die is ingericht voor het vervoer van maximaal 8 passagiers. Het vervoeren van meer dan 8 
personen is niet toegestaan.

De Vrijwilliger verklaart een standaard consignatievoorraad vervoerbewijzen te hebben ontvangen en een 
geldlade in bruikleen te hebben gekregen.

De overeenkomst eindigt:
• zodra Vrijwilliger deze overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 
• bij besluitvorming van het bestuur van de Vereniging    

Ondertekening,

Datum:        Plaats:

Namens BuurtbusVereniging:     Vrijwilliger:

Voorzitter:       Naam: 

Handtekening:       Geboortedatum: 
  
        Wonende: 

Secretaris:       Handtekening:
    
handtekening:


