Vrijwilligersovereenkomst <naam lokaal vervoersinitiatief>
De ondergetekenden,
1. <Naam rechtspersoon>, hierbij vertegenwoordigd door <naam en functie vertegenwoordiger
bestuur> en <naam coördinator>,
hierna te noemen <naam lokaal vervoersinitiatief>
en
2. ..... ……………………………….(naam vrijwilliger) ,
……………………………………………(adres),
geboren................................... (datum)
hierna te noemen “de vrijwilliger”,
komen als volgt overeen:
1. De werkzaamheden
1.1 De vrijwilliger zal ten behoeve van <naam lokaal vervoersinitiatief> met ingang van …………………
optreden als chauffeur.
1.2 De vrijwilliger dient bij de uitoefening van zijn of haar functie aan de volgende voorwaarden te
voldoen: in bezit zijn van en bij zich hebben van zowel een geldig rijbewijs B, alsmede een geldige
ongevallen inzittende verzekering.
1.3 Voor het inwerken en de begeleiding zal een door het bestuur van <naam lokaal vervoersinitiatief>
aangewezen persoon zorgdragen.
1.4 <naam lokaal vervoersinitiatief> hanteert een proefperiode om van beide kanten te zien hoe de
samenwerking bevalt. De proefperiode duurt 2 maanden. Aan het eind van deze periode wordt een
evaluatiegesprek gehouden op initiatief van de coördinator. Binnen de proefperiode kan van beide
kanten in onderling overleg zonder opzegtermijn worden opgezegd.
1.5 De werktijden zijn flexibel op alle <werk>dagen van de week, met in acht neming van de door de
vrijwilliger aangegeven inplanbare dagdelen.
1.6 De vrijwilliger dient de eigendommen van <naam lokaal vervoersinitiatief> die hij/zij in bruikleen heeft
ontvangen zorgvuldig te gebruiken en te bewaren, als ware het zijn eigen eigendommen.
2. Onkostenvergoeding
2.1 De vrijwilliger ontvangt geen beloning voor de door hem of haar verrichte werkzaamheden.
2.2 De vrijwilliger ontvangt van de organisatie <maandelijks een <reiskostenvergoeding of
onkostenvergoeding of vrijwilligersvergoeding> ter hoogte van <bedrag>.
3. Verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen (auto in het bezit van de vrijwilliger)
3.1 De vrijwilliger is in het bezit zvan minimaal een WA verzekering voor de auto die hij bestuurt.
Mogelijke eigen risico kosten zijn voor rekening van de vrijwilliger.
3.2 De vrijwilliger is in het bezit van een ongevallen inzittenden verzekering met dekking voor alle
inzittenden.
3.3 De vrijwilliger is in het bezit van een verklaring van de eigen verzekeringsmaatschappij dat de
inzittenden, die gedurende het vrijwilligerswerk worden vervoerd, eveneens verzekerd zijn.

3.4 De vrijwilliger is verzekerd door een aanvullende vrijwilligersverzekering van de gemeente <naam
gemeente>.
OF
3. Verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen (auto in het bezit van de organisatie)
3.1 De <naam lokaal vervoersinitiatief> beschikt ten behoeve van de vrijwilliger over een
ongevallenverzekering via de <naam rechtspersoon> en de gemeente <naam gemeente>. Deze
garanderen een uitkering in geval van ernstig lichamelijk letsel of dood ten gevolge van een ongeval
dat de vrijwilliger tijdens de werkzaamheden is overkomen.
4. Verhindering
4.1 In geval van verhindering wegens ziekte, vakantie of anderszins, zal de vrijwilliger door middel van
een bericht aan een van de planners de organisatie hiervan tijdig op de hoogte stellen.
5. Aard van de overeenkomst
5.1 Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
5.2 Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De vrijwilliger is bekend met
het feit dat hij of zij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de gevolgen van ziekte,
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
5.3 De relatie tussen <naam lokaal vervoersinitiatief> en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de
zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.
6.
6.1
6.2
6.3

Duur en einde van de overeenkomst
De overeenkomst is voor onbepaalde tijd.
De partijen kunnen de overeenkomst in onderling overleg beëindigen.
Zowel de vrijwilliger als <naam lokaal vervoersinitiatief> kunnen de overeenkomst door schriftelijke
opzegging beëindigen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
6.4 De vrijwilligersovereenkomst wordt door het bestuur met onmiddellijke ingang beëindigd indien de
vrijwilliger tijdens het verrichten van zijn of haar werkzaamheden onder invloed van alcohol, drugs of
andere verdovende middelen blijkt te zijn.
6.5 Indien de vrijwilliger bij de uitoefening van zijn of haar functie niet voldoet aan het bepaalde in artikel
1.2 van deze overeenkomst kan het bestuur de vrijwilligersovereenkomst beëindigen.
6.6 Het bestuur kan de overeenkomst ook beëindigen indien zodanige omstandigheden ter beoordeling
van het bestuur zich voordoen dat het bestuur zich genoodzaakt ziet de overeenkomst te beëindigen.
7. Verder geldende bepalingen
7.1 Van toepassing op deze overeenkomst zijn ook de bepalingen van de statuten <en het huishoudelijk
reglement of andere (met naam te noemen) van toepassing zijnde documenten> van <naam
rechtspersoon>.

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te ..... …………………….(plaats) , ..... ...................(datum).

De vrijwilliger heeft een exemplaar van deze overeenkomst kosteloos ontvangen.

………………………………………….
(naam vertegenwoordiger)

……………………………………………….
(naam vrijwilliger)

…………………………………………..
(Handtekening vertegenwoordiger)

........................... …………………………...
(Handtekening vrijwilliger)

………………………………………..
(naam coördinator)

………………………………………..
(Handtekening coördinator)

