BUSREGLEMENT KINROOI & MAASEIK
Teneinde uniforme regels te kunnen aanhouden voor alle busvervoer, is in overleg met de
directie van Mosa-RT (Campus + Eerstegraadsschool vestiging Kinrooi) en de overige
Nederlandse busondernemingen onderstaand busreglement samengesteld:
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De zitplaatsverdeling zal geschieden in overleg met de chauffeur(s). Iedereen is
verantwoordelijk voor zijn eigen zitplaats.
Stoelen en leuningen blijven rechtop staan, eenieder neemt max. 1 zitplaats in beslag.
Gebruik van de veiligheidsgordels in de bus is verplicht.
In de bus wordt niet gegeten, gesnoept, gedronken of gerookt.
Tijdens de rit blijft iedereen zitten, er mag in verband met de veiligheid NIET op en neer
gelopen of gerend worden.
Tassen gaan in de bagagerekken of, indien deze vol zijn, onder ieders eigen stoel ; zeker
NIET in het gangpad.
Het is verboden in de bus wat dan ook te verkopen of te verhandelen.
Het is verboden om in de bus gok-, wed- of spelactiviteiten of andere
verslavingsgerelateerde activiteiten te ontplooien. Ongeacht voor welke inzet dit zou
mogen zijn, (digitaal) geld of anderszins.
Het is verboden om vuurwerk mee te nemen in de bus.
Het is verboden om zakmessen of andere scherpe voorwerpen mee in de bus te nemen.
De bus en de zitplaatsomgeving dienen netjes achtergelaten te worden. Wij verwachten
een fatsoenlijk taalgebruik en respect voor andermans eigendommen. Eenieders gedrag
dient zo te zijn, dat het veilig rijden niet in gevaar gebracht kan worden.
Pestgedrag wordt niet getolereerd.
Bij misdraging of overtreding van bovenstaande regels volgt een officiële waarschuwing,
bij een volgende overtreding volgt 1 week uitsluiting van vervoer. Volgt hierna nog een
overtreding dan zal besloten worden tot permanente uitsluiting (deze sancties gelden
NIET per schooljaar). Wij houden ons daarnaast het recht voor om de school op de
hoogte te stellen door contact op te nemen met de Dienst Interne Leerlingbegeleiding
van Mosa-RT.
GHIELEN Touringcarbedrijf houdt zich het recht voor (al naar gelang de ernst van een
overtreding) een deelnemer(s) per direct tijdelijk of permanent uit te sluiten van
deelname aan dit vervoer bij buitensporig geweld, vernielingen in de bus of het in gevaar
brengen van de verkeersveiligheid of de veiligheid van de medepassagiers. Toegebrachte
schade aan de bus zal tevens worden verhaald op de veroorzaker.
Het niet of niet tijdig betalen vóór aanvang van iedere maand is reden om een
deelnemer uit te sluiten van vervoer.
GHIELEN Touringcarbedrijf kan eenieder, die gedurende het schooljaar herhaaldelijk voor
onrust zorgt in de bus en/of dit busreglement overtreedt, weigeren voor deelname aan
dit schoolvervoer of NIET meer uitnodigen voor aanmelding van het volgend schooljaar.

Wij vertrouwen er op dat iedereen zich aan het reglement houdt en op deze manier bijdraagt
aan een goed en prettig schoolvervoer naar Kinrooi & Maaseik.

CALAMITEITEN-REGELING
Mocht een van de GHIELEN-bussen door omstandigheden ‘s morgens meer dan 10 minuten
te laat zijn dan dient ons 24-uurs bereikbaarheidsnummer gebeld te worden:
0651-296596 Iedereen dient op de opstapplaats te blijven, niemand gaat dus terug
naar huis. Alleen indien anders wordt aangegeven door GHIELEN mag de opstapplaats
verlaten worden.
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