REGLEMENT STADSAUTO BUREN
Buren, Asch, Buurmalsen, Erichem, Kapel-Avezaath Kerk-Avezaath en Zoelen
1. ALGEMEEN
De stadsauto is een Toyota Yaris, automaat en met trekhaar voor fietsendragers.
De auto rijdt
op benzine. In de auto is een beknopte en een uitgebreide handleiding aanwezig. Het is mogelijk bij
de eerste keer een testrit te maken. Daarvoor moet u een afspraak maken met de beheerder. De
standplaats is aan de Voorstraat, bij nummer 4.

2. BEHEER
Het beheer van de auto is in handen van de Stichting Signaleringsgroep Buren/Asch. De
beheerder is: Danny Geets, telefoon 06-53611466. De Signaleringsgroep werkt, voor wat betreft
de stadsauto, samen met Bureau Albatros te Culemborg (Rosalie Lovelingpad 2, 4103 VD
Culemborg e-mail albcul@hetnet.nl ).

3. HUURPROCEDURE
Om van de stadsauto gebruik te kunnen maken, moet je:
– Eenmalig een kopie van je rijbewijs mailen naar info@stadsautoburen.nl
– Kennis nemen van dit reglement
– Akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden
Reserveren van de stadsauto kan tot 2 dagen voor gebruik. Per reservering kun je de autosleutel bij
de beheerder ophalen en daar weer inleveren. Indien je auto onverwacht op korte termijn nodig
hebt, kun je contact opnemen met de beheerder.

4. KOSTEN
Lid worden van Stadsauto Buren is gratis. Je betaalt alleen als je de auto gebruikt.
De huurprijs is € 3,50 per uur en daarnaast betaal je € 0,20 per kilometer.
NB Deze € 0,20 per kilometer is inclusief benzine.
Betaling gebeurt achteraf. Hiervoor ontvang je een factuur van Bureau Albatros.
Gebruik va de stadsauto kan ook met chauffeur Danny Geets, die voor je kan rijden.

Je betaalt hiervoor € 1,50 per uur. Dit bedrag komt ten goede aan de Signaleringsgroep.
De beheerder van de auto beheert ook een tankpas. Hij zorgt dat er voldoende benzine in de auto
zit voor een rit in de regio. Als de gebruiker voor een langere rit zelf tankt kunnen deze kosten
worden gedeclareerd bij Bureau Albatros (albcul@hetnet.nl ).

5. SCHADE
Bij schades met een tegenpartij: altijd ter plekke de voorkant van het Europeees Schadeformulier
invullen en dit zelf en de tegenpartij laten tekenen. Daarna kan de achterkant thuis ingevuld
worden. Belangrijk is om de aansprakelijkheidsvraag in te vullen en de reden waarom (zie de laatste
vraag op de achterkant). Het schadeformulier vervolgens inleveren bij de beheerder, ook als de
auto niet meer verder kan rijden neemt u contact op met de beheerder. Als de schade al aanwezig
is voor je instapt, meld dan de schade voordat je de auto gaat gebruiken om te voorkomen dat we
jou de schade toerekenen. Indien mogelijk, graag een foto sturen naar de beheerder.

6. VERZEKERING
De gehuurde stadsauto is automatische goed verzekerd tegen schade, vernieling of diefstal. Ook
sluiten we een inzittenden verzekering af voor alle inzittenden, dus naast de bestuurder ook voor
de passagiers in de auto.

7. EIGEN RISICO
Wij hanteren bij schade een eigen risico van € 250,--. Dus als je tijdens jouw reservering schade rijdt
die niet op een tegenpartij verhaalbaar is, betaal je 250 euro.

8. KAN IK MET DE AUTO NAAR HET BUITENLAND
Ja

9. IS ER EEN GROENE KAART AANWEZIG?
Ja

10. GEBRUIK STADSAUTOBUREN (NIET ROKEN-AUTO)
Bij reservering van de auto stemt de gebruiker er mee in dat hij de stadsauto op
wijze zal gebruiken en niet zal roken in de auto.
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