Versie 25-5-2020
Regels vervoer tijdens KISI-activiteiten
Geachte chauffeur
In verband met KISI-activiteiten doen wij een beroep op u om een of meerdere kinderen te
vervoeren. We willen graag dat u vooraf de informatie op dit formulier leest over de juiste
manier van het vervoeren van kinderen en over de eventuele aansprakelijkheid. In alle
gevallen namelijk is de persoon die vervoert aansprakelijk op het moment dat er echt iets
mocht gebeuren.
Voor de chauffeur geldt:
1. minimaal één jaar een geldig rijbewijs B;
2. aantoonbare rijervaring;
3. de KISI-leiding besluit of u als chauffeur wordt ingezet.
Van mij wordt verwacht dat ik:
1. de maximumsnelheden (en overige verkeersregels) respecteer;
2. waar géén maximumsnelheid geldt, ik niet harder dan 130 km per uur rijd;
3. na iedere twee uur rijden tenminste een kwartier pauzeer;
4. tenminste zes uur voor een rit heb geslapen;
5. parkeer op een veilige plek als ik vermoeidheid voel opkomen. Kort slapen (max. 30
minuten) is de beste manier van uitrusten. Hou het koel in de auto. Warmte en roken
maken je slaperig;
6. regelmatig wissel van bestuurder, als het kan. Bij lange ritten langer 400km rijden we
met 2 chauffeurs per auto;
7. regelmatig iets kleins en licht verteerbaars eet en drink. Een volle maag maakt je moe;
8. me er van bewust ben dat KISI zich vrijwaart van iedere aansprakelijkheid in verband met
deze reis;
9. niet rook in de auto en in bijzijn van de kinderen;
10. geen alcoholische drank drink voordat ik moet rijden;
11. niet of, indien nodig, louter handsfree gebruik maak van mijn mobiele telefoon;
12. verkeersboetes zelf betaal en niet kan declareren bij KISI;
13. met vervoer van kinderen aan de wettelijke regels voor kinderzitjes houd;
14. mij op de hoogte stel van de lokale verkeersregels bij ritten in het buitenland.
Ik verklaar dat ik met het voorgaande akkoord ga, er naar zal handelen en KISI zal vrijwaren
van alle aansprakelijkheid die met mijn optreden als chauffeur verbonden zou kunnen zijn.
Deze verklaring is geldig voor het schooljaar 1 juli … tot 1 september …
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