INTERN REGLEMENT VOOR DE STADSBUSSEN

1) Het aantal passagiers mag het aantal beschikbare zitplaatsen in de bus niet overschrijden.
2) Alle passagiers, dus zowel de groepsleden als de begeleiders, moeten zitten tijdens de rit
en, indien de passagierszetels hiermee zijn uitgerust, de veiligheidsgordels vastklikken.
3) Het is verboden in de bus te eten of te drinken.
4) Per persoon kan één stuk bagage in de laadruimte van de bus worden geplaatst. In de
passagiersruimte mag echter in geen geval bagage worden geplaatst.
5) Als de bus terug op zijn standplaats aankomt, moet hij in dezelfde staat van netheid
verkeren als bij zijn vertrek.
6) De uren van vertrek en terugkeer in Brussel die op het formulier vermeld zijn, moeten
gerespecteerd worden. Daarenboven moet het reglement op de rijtijden gerespecteerd
worden. Dat betekent dat:
- 4.30 uur ononderbroken rijden moet gevolgd worden door 45 minuten rust.
- 2 uurt ononderbroeken rijden moet gevolgd worden door 15 minuten rust 2.30 uur rijden + 30 minuten rust.
7) Alle passagiers zullen opstappen en afstappen op de vooraf hiervoor aangeduide plaatsen
die aangepast zijn voor het parkeren van bussen.
8) De busbestuurder staat in voor het respecteren van huidig reglement. Het is hem
verboden de reis aan te vatten of verder te zetten indien de voorwaarden niet zijn vervuld.
9) Elke groep duidt een verantwoordelijke aan die zich er bij de busbestuurder toe verbindt
het reglement te doen respecteren.
Het niet respecteren van deze voorschriften kan, op beslissing van het College van
Burgemeester en Schepenen, leiden tot:
a) Het reinigen of in orde laten brengen van de bus voor rekening van de
groep;
b) Het tijdelijke of definitief weigeren van terbeschikkingstelling van de bus
aan de betrokken groep;
c) Indien het groepen betreft die afhangen van de Stad: opstarten van
disciplinaire sancties.

Ik, ondergetekende, mijnheer ....................................../ mevrouw .............................................,
verantwoordelijke voor de groep/ vereniging .............................................................................,
erken kennis genomen te hebben van dit reglement en sta er, in naam van de groep, borg voor
dat het zal gerespecteerd worden.

