Het gebruik van de HLSK-schaatsbus
Tom Nieuwenhuijsen en Rob Mulders bezitten de HLSK-schaatsbus privé. De bus mag gebruikt
worden voor schaatstrips, tegen onderstaande vergoedingen. Het gaat om een VWpersonenbus 11-RS-FL, type T5, bouwjaar 2005, 2,5 liter dieselmotor, 6 versnellingen, 4 wiel
aandrijving, winterbanden. Verbruik gemiddeld circa 1:10, tankinhoud 80 liter.
Gebruiksvoorwaarden:
De bus kan alleen worden gebruikt door een gezelschap met twee HLSK gidsen of een HLSKgids en een aspirant HLSK-gids voor een tocht onder HLSK-vlag of voor een meerdaagse trip
met tochten onder HLSK-vlag. Als bestuurder kan in beginsel iedereen fungeren die minimaal
tien jaar rijervaring heeft. Het is aan de beoordeling van de gids(en) wie er rijdt.
Gebruik van de bus kost:
8 personen
0,05 Euro per km per persoon;
7 personen
0,06 Euro per km per persoon;
6 personen
0,07 Euro per km per persoon;
5 personen
0,08 Euro per km per persoon;
4 personen
0,09 Euro per km per persoon;
3 personen
0,10 Euro per km per persoon.
Daar komen bij vaste kosten van Euro 75,00 per trip. Daarin zit verdisconteerd gebruik olie,
ruitenvloeistof, koelvloeistof, wasstraat, overige noodzakelijke werkzaamheden).
Voor de kilometers per persoon gelden de totale kilometers die gereden zijn, ongeacht de
opstapplaats van individuele personen, inclusief halen/brengen van de bus bij Tom of Rob.
Bijvoorbeeld: opstappen langs de A1 anders bij vertrek, bijvoorbeeld in Deventer,
vermindert niet het aantal kilometers van de betreffende persoon.
Kosten van diesel, boot, parkeren, e.d. zijn niet inbegrepen en worden door de groep zelf
betaald, zonder tussenkomst van Tom en/of Rob..
De berekening en incasso van de busvergoeding wordt geregeld door de gids of degene die
hij/zij aanwijst en de totale buskosten worden, na voorafgaande toezending van de
berekening, in één bedrag betaald op rek. nr. 63.27.47.749, ten name van Tom
Nieuwenhuijsen, Amsterdam.
Overige punten
De bus is WA verzekerd en heeft een inzittendenverzekering. Schade door eigen schuld nemen
Rob en Tom voor hun rekening, ook als de schade door een andere bestuurder is veroorzaakt,
daarbij gelden wel de volgende voorwaarden en een eigen risico:
 de bestuurder dient minimaal 10 jaar rijervaring te hebben;
 eigen risico van het reisgezelschap van Euro 300 door de groep te delen;
 schade als gevolg van opzet of roekeloosheid (denk aan alcoholgebruik) komt voor
rekening van de bestuurder die de schade veroorzaakt;
 boetes e.d. zijn voor rekening van het reisgezelschap;
 de gids is jegens Rob en Tom aansprakelijk voor de betaling van boetes/eigen risico e.d. in
één bedrag (de gids kan met de groep afspreken wie deze risico’s draagt, de groep als
geheel of de bestuurder).
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Reserveren:
Een bus reservering kan worden aangevraagd bij Tom op tom.nieuwenhuijsen@xs4all.nl,
tel. nr. +31 6 53188182. Bij ‘overboeking’ wordt in goed onderling overleg besloten wie de bus
meekrijgt. Het is zaak tijdig te boeken en als Rob noch Tom onder de deelnemers is, dan is een
korte bus-instructie misschien handig. Probeer die af te spreken. Er bevinden zich in de bus
overigens ook diverse instructies en aanwijzingen voor het gebruik.
We zijn steeds bezig met verbetering/vervolmaking van de bus. Dus het noteren en toesturen
van verbeterpunten wordt bijzonder op prijs gesteld.
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