Afsprakennota tussen Minder Mobielen Centrale Boortmeerbeek en
vrijwilliger-chauffeur
Als vrijwilliger binnen de Minder Mobielen Centrale (MMC) Boortmeerbeek, mag je één en ander
verwachten van de dienst. Anderzijds wil de MMC ook enkele afspraken met jou maken. Deze
afspraken worden in deze nota verduidelijkt.
De afsprakennota voor de MMC wordt afgesloten tussen:
De Minder Mobielen Centrale Boortmeerbeek vertegenwoordigd door
Johan Smits, algemeen directeur en Karin Derua, voorzitter OCMW Boortmeerbeek
en

(naam en voornaam), vrijwilliger-chauffeur.

Het engagement van de Minder Mobielen Centrale
De MMC sluit een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af die de schade dekt die een
vrijwilliger of gebruiker kan toebrengen aan derden tijdens het in- en uitstappen in de wagen en
tijdens het verloop van de rit. De MMC brengt de verzekering van de vrijwilliger-chauffeur op de
hoogte van zijn activiteiten.
De MMC sluit voor elke vrijwilliger-chauffeur een omniumverzekering af. Deze verzekering komt
tussen bij stoffelijke schade opgelopen bij een verkeersongeval tijdens een MMC-rit, waarbij de
chauffeur in fout is. Deze is slechts van toepassing voor de ritten die ingeschreven zijn in het
rittenboek van de MMC. De vrijwilliger kan kennis nemen van de bijzondere voorwaarden van deze
verzekering.
De MMC zorgt voor de begeleiding en vorming van de vrijwilligers.
De MMC tracht steeds een passend antwoord of oplossing te vinden in overleg met de vrijwilliger
indien deze problemen ondervindt bij de uitoefening van zijn taken.
De MMC kan de samenwerking eenzijdig beëindigen indien hiertoe ernstige redenen zijn.

Het engagement van de vrijwilliger-chauffeur
De vrijwilliger-chauffeur beschikt over flink wat vrije tijd en is telefonisch bereikbaar. Hij mag vrij
bepalen op welke momenten hij zich wenst in te zetten. Wanneer een vrijwilliger-chauffeur
verhinderd is een rit uit te voeren, verwittigt hij de MMC hiervan zo snel mogelijk én vooraf.
De vrijwilliger-chauffeur mag de MMC-ritten enkel uitvoeren met zijn eigen wagen.
De wagen van de vrijwilliger-chauffeur is BA+ verzekerd. De polis wordt gecheckt door de MMC.
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De vrijwilliger-chauffeur beschikt steeds over een geldig keuringsbewijs.
Na elke rit vult de vrijwilliger-chauffeur het afrekenblaadje uit het kilometerboekje in tweevoud in.
Hij vermeldt het aantal kilometers en de daarmee corresponderende prijs. Eén afrekenblaadje is
bestemd voor de gebruiker, één voor de centrale.
Op verzoek van de MMC brengt de vrijwilliger-chauffeur zijn gebruikte afrekenblaadjes binnen.
De prijs van een rit voor de gebruiker wordt berekend door het aantal gereden kilometers te
vermenigvuldigen met de vastgestelde kilometerprijs. De kilometers beginnen te tellen van vertrek
tot aankomst bij de vrijwilliger-chauffeur thuis. De vrijwilliger-chauffeur rekent direct af na de rit.
Wanneer tijdens één rit meerdere personen worden vervoerd, mag slechts één rit en één keer
administratiekosten worden aangerekend. De vrijwilliger-chauffeur mag geen fooien of
wachtgelden aanvaarden.
De vrijwilliger-chauffeur mag nooit op eigen initiatief een verzoek rechtstreeks van de gebruiker
van de MMC aanvaarden.
De vrijwilliger-chauffeur mag het MMC-lid alleen naar de opgegeven bestemmingen brengen. Hij
dient hiervoor de meest logische weg te volgen. Ook voor de verplaatsing van thuis naar de woning
van het MMC-lid en terug, dient de vrijwilliger-chauffeur de meest logische weg te volgen.
Bij een ongeval moet de vrijwilliger-chauffeur de MMC onmiddellijk telefonisch of persoonlijk in
kennis stellen en vervolgens de richtlijnen voor het aangeven van een ongeval volgen die op de
keerzijde van de chauffeurskaart zijn opgenomen. Onder geen beding mag de vrijwilliger-chauffeur
op eigen initiatief een expertise laten opstellen of herstelling laten uitvoeren.
Bij schadegevallen waarbij geen tegenpartij of getuigen zijn, moet er onmiddellijk melding gedaan
worden bij de politie.
Bij een ongeval moet de vrijwilliger-chauffeur verklaren voor eigen rekening te rijden, maar op
vraag van de MMC. Hij geeft nooit eigen fout toe, maar laat de verzekering dit zelf uitzoeken.
Roken in de auto van de vrijwilliger-chauffeur is alleen toegelaten na zijn uitdrukkelijke
toestemming.
De vrijwilliger-chauffeur dient zich te onthouden van een roekeloos rijgedrag en mag niet onder
invloed van drank of verdovende middelen rijden.
De vrijwilliger-chauffeur meldt problemen en betwistingen in verband met de ritten aan de MMC,
die deze zal trachten op te lossen.
De vrijwilliger-chauffeur kan zijn medewerking beëindigen door schriftelijke, persoonlijke of
telefonische mededeling aan de MMC.
De vrijwilliger-chauffeur heeft de chauffeurskaart ontvangen en kennis genomen van de richtlijnen
op de keerzijde ervan.
De vrijwilliger-chauffeur aanvaardt het privacybeleid van de MMC en van Mpact hieromtrent.
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De vrijwilliger-chauffeur brengt de RVA of de mutualiteit op de hoogte indien van toepassing en
informeert hierover de MMC.

Voor akkoord,
Datum:

Naam en voornaam vrijwilliger-chauffeur:
Handtekening:

Voor de MMC Boortmeerbeek
Voor ontvangst:
Datum:
Naam administratief medewerker:
Handtekening:
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