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   Vervoersreglement Domino+ 
        (algemeen en onderdeel van het beleid “Naar buiten met de kinderen”) 
 

Ondergetekenden: 

 

Stichting Domino+, gevestigd te Roosendaal, vertegenwoordigd door JEA Jongmans , 

Hierna te noemen: de vervoerder; 

 

De ouders: Vader/Moeder/Voogd: __________________________________________________ 

Van (naam kind[eren]):   __________________________________________________ 

Adres:     __________________________________________________ 

Postcode, woonplaats:   __________________________________________________ 

Telefoon:    __________________________________________________ 

E-mail:     __________________________________________________ 

 

Hierna te noemen: de opdrachtgever. 

Verklaren en komen overeen dat: 

 

De vervoerder: 

• Draagt de zorg te voldoen aan alle noodzakelijke documenten. 

• Voor het vervoer gebruik maakt van de auto die herkenbaar is als van Domino of eigen 

vervoersmiddelen van de leidsters. 

• Zekert ieder kind met veiligheidsgordels. 

• Maakt gebruik van veiligheidssloten. 

• Vervoert kinderen enkel bij uitzondering voorin volgens de wettelijke bepaling. 

• Zet chauffeurs/leidsters in met een geldig rijbewijs en in het bezit van een VOG.  

• Heeft in alle voertuigen communicatiemiddelen om bij nood hulp in te roepen. 

• Zet zoveel als mogelijk chauffeurs/leidsters in die kennis hebben van EHBO/reanimatie. 

• Zorgt voor begeleiding van kinderen bij het in- en uitstappen aan de veilige kant van de weg. 

• Zorgt ervoor dat kinderen persoonlijk worden overgedragen zowel bij brengen als halen 

 op school op een vooraf afgesproken tijd en plaats. 

• Ziet erop toe dat in de vervoersmiddelen niet wordt gerookt. 

• Geeft onveilige situaties direct door bij de leiding. 

• Meld ongepaste gedragingen van kinderen direct bij leiding en ouders . 

 

De opdrachtgever: 

• Maken afspraken met school en hun kind over wachttijd/wachtplaats/ophaalregeling. 

• Dienen tijdig ( voor 10.00 uur ) door te geven wanneer het vervoer van het kind niet plaats 

hoeft te vinden via het telefoonnummer: 0165-551593.  

• Vragen extra ritten minimaal twee dagen tevoren aan. 

• Zijn aansprakelijk voor eventuele schade die hun kind aanbrengt tijdens het vervoer. 

• Dragen zorg voor een tijdige betaling. 
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Algemeen geldt dat: 

• Ritten evenals de opvanguren doorgegeven worden voor de 20ste van de voorafgaande 

maand en deze staan per deze datum ook vast. Er volgt geen restitutie bij het niet afnemen 

van de rit. 

• De betaling maandelijks geschiedt via automatisch incasso. 

• Jaarlijks tarief indexering plaats vind welke na goedkeuring van de OC tijdig aan ouders 

bekend gemaakt zal worden. 

• Chauffeurs/leidsters diskreet om dienen te gaan met informatie welke   (door kinderen) 

vernomen wordt. 

• Domino+ in het uiterste geval bevoegd is om kinderen de vervoersrit te weigeren indien 

sprake is van herhaaldelijk ongepast gedrag of uitblijven van betaling. 

• Dit reglement (ook) onderdeel is van het beleid “Naar buiten met de kinderen”, het gehele 
beleid is door ouders in te zien op kantoor. 

 

Persoonsgegevens:    

• Naam van het kind  : ____________________________________________ 

 

• School    :  ____________________________________________ 

 

• Adres school   : ____________________________________________ 

 

• Postcode/Woonplaats school : ____________________________________________ 

 

• Telfnr. school   : ____________________________________________ 

 

• E-mail school   : ____________________________________________ 

 

• Gaat naar groep  : ____________________________________________ 

 

• Bij juf/meester   : _____________________/______________________ 

 

• Gaat gebruik maken van vaste haal- en brengdagen :        Ja / Nee        

 

• Halen:               0 ma.        0 di.      0 wo.    0 do.      0 vr.     

• Brengen:               0 ma.        0 di.      0 wo.    0 do.      0 vr. 

• Tijd ’s morgens:      ……….  .………  .………    .……… .……… 

• Tijd ’s middags:     .……… ..….….  ………. ……….. ….……         
 

Roosendaal, …………………………. 2018. 

 

Stichting  Domino+    De opdrachtgever: 

JEA Jongmans     Naam ________________________________ 

Directrice 

 

 

Handtekening_______________________          Handtekening________________________________ 


