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Contract Busgebruik 2020–2021 
 
De ondergetekenden: 

1. Naam lid: ………………………………………………………….………, hierna te noemen het lid. 
2. Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude”, vertegenwoordigd door een 

bestuurslid, hierna te noemen Froude. 
In overweging nemend dat: 

- Het lid de verenigingsbus wilt gebruiken met kenteken 99-XB-DX. 
- Het lid in bezit is van een B- dan wel BE-rijbewijs. 
- De voorwaarden hieronder zijn vastgesteld en overeengekomen. 

 
Artikel 1. Algemeen 
1.1 Het gestelde in vermelde overwegingen maakt deel uit van deze overeenkomst. 
1.2 Deze overeenkomst vervalt op 13 september 2021. 
1.3 Deze overeenkomst vervalt bij het vervallen van het Froude lidmaatschap van het lid, hiervoor 

wordt verwezen naar de statuten van Froude. 
1.4 Het lid heeft vooraf aangegeven aan Froude dat hij de verenigingsbus wilt gebruiken en 

Froude heeft bevestigd dat het lid na het tekenen van dit contract toestemming heeft om de 
verenigingsbus te mogen gebruiken. 
 

Artikel 2. Reservering 
2.1   Het lid zal de bus minimaal 24 uur voor gebruik reserveren. 
2.2   Froude heeft altijd het recht wijzigingen in de reservering door te voeren. Hierbij is Froude 

 niet verantwoordelijk voor vervangend vervoer. 
 
Artikel 3. Gebruik 
3.1  Froude zal ervoor zorgen dat de bus in een goede en veilige staat verkeert. Het lid is 

verantwoordelijk voor de controle hiervan bij aanvang van de huurperiode. 
3.2 Het lid rijdt zelf in de bus en laat geen andere mensen achter het stuur.  
3.3  Het lid is de eindverantwoordelijke en is ten allen tijde aanwezig in de bus gedurende de rit. 

Hij is dus ook verantwoordelijk voor het invullen van het logboek, waarin de kilometerstand 
van de verenigingsbus aan het einde van de huurperiode wordt bijgeschreven. 

3.4 Het lid zal de verenigingsbus met zorg gebruiken, eventuele tekortkomingen zullen in het  
logboek bijgehouden worden.  

3.5 Het lid zal de bus bij het inleveren van de sleutels in een zelfde staat afleveren als waarin hij 
verkeerde bij het ophalen. Het inleveren van de bus/sleutels zal gebeuren bij  het bestuur. 

3.6 Het lid meldt wanneer de tank voor driekwart leeg is dit aan Froude en zal de bus nooit met 
een compleet lege brandstoftank inleveren. Froude heeft het recht het lid te verplichten de 
verenigingsbus vol te tanken met diesel. 

3.7 Bij onzorgvuldig gebruik van de bus heeft het bestuur het recht om een rijontzegging op te 
leggen. 

3.8 Alle verkeersboetes zijn voor rekening van het lid.  
3.9 Het lid draagt zorg dat er in de bus niet gerookt wordt. Het bestuur heeft het recht een 

rijontzegging op te leggen indien er niet aan deze regel gehouden wordt. 
3.10 Het lid zal de bus schoon, zowel interieur als exterieur, retourneren op de daarvoor bestemde 

parkeerplaats, tenzij anders besproken met het bestuur.  
 
Artikel 4. Kosten 
4.1 In geval van gebruik voor studiegerelateerde activiteiten bedraagt de huur €10,- per dag plus 

de afschrijvingskosten en de gemaakte dieselkosten. 
4.2 In geval van gebruik voor niet-studiegerelateerde activiteiten bedraagt de huur €50,- per dag 

plus de afschrijvingskosten en de gemaakte dieselkosten. 
4.3 In geval van commissiewerk of andere bijdrage aan Froude hoeft de huur niet verrekend te 

worden. De brandstofkosten worden verwerkt in de desbetreffende exploitatie. 
4.4 De brandstof kosten worden achteraf bepaald, hierbij wordt het gemiddelde brandstofverbruik 

gebruikt. 
4.5 De afschrijvingskosten zijn €0,11 per kilometer. 
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4.6 Het verschuldigde bedrag zal binnen 14 dagen, nadat deze gefactureerd is, overgemaakt 
worden. Zo niet, kan er een toeslag en een rijontzegging gegeven worden. 

4.7 Het bestuur is gerechtigd de tarieven aan te passen. Zij zal dit tijdig aan het lid berichten. 
 
 
Artikel 5. Schade en verzekering 
5.1  De bus is  WA+-verzekerd, wat betekent dat alleen de schade aan de andere betrokkenen is 

 verzekerd. In het geval van schade aan de andere betrokkenen bedraagt het eigen risico van 
 het lid €150,- 

5.2 Schade door handelingen van het lid aan de verenigingsbus is niet verzekerd en zal altijd op 
het lid worden verhaald. 

5.3 Eventuele aanwezige schade bij aanvang van de huurperiode dient tevoren vastgesteld te 
worden in overleg met Froude. Het lid is zelf verantwoordelijk voor de inspectie van de bus. 

 
Artikel 6. Geschillen 
6.1  Geschillen worden getracht tussen Froude en het lid zonder tussenkomst van derden opgelost 

 te worden. 
6.2 Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. 
6.3 Alle geschillen in verband met dit contract zullen worden beslecht door een bevoegd burgerlijk 

rechter te ’s-Gravenhage. 
 
 
Het lid:_________________________   Bestuur S.G. “William Froude” 
 
 
______________________________   _________________________________ 
Handtekening      Handtekening 
 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Delft op ___-___-_______ 
 
 
 


