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Center for Sundhed og Omsorg  

  
  

  

  

 

 

Vejledning 
 
 

Til lejere af bussen  
 

 

Krav til chaufføren 

 Chaufføren skal have kørekort til alm. bil - dvs. højst 8 siddepladser foruden chaufføren, 

eller 3.500 kg. totalvægt.  

 Chaufføren/lejer af bussen skal aflevere kopi af sit kørekort til medarbejdere i Aktivitet og 

træning eller på kontoret.  

 Inden første køretur skal chaufføren have modtaget en kort gennemgang af bussens 

funktioner, køreegenskaber, lift, fastspænding af kørestol m.v. 

 Chaufføren skal overholde færdselsloven – overtrædelser, bøder m.v. dækkes altid af 

chaufføren, Falkenberg påtager sig intet ansvar ved færdselsovertrædelser. 

 Chaufføren skal ajourføre kørebogen ved start og endt kørsel. 

 

Hvem anvender bussen 

På grund af refusion på registreringsafgiften skal specielle regler ved brug overholdes, dette 

betyder, at der ALTID akal være mindst én beboer med, når bussen er ude at køre.  

 

Anmeldelse ved skader på bussen 

 Skadesblanket ligger i handskerummet i bussen. 

 Blanketten afleveres på kontoret til plejehjemsleder Helle Lund eller stedfortrædende leder 

Marianne Rasmussen. 

 

Sikkerhed 

 Chaufføren SKAL overholde hastighedsbegrænsninger og alle øvrige færdelsregler. 

 Chaufføren har ansvar for at ALLE anvender sikkerhedssele. 

 Chaufføren har ansvaret for at - kørestole er fastspændt rigtigt – se instruktion i bussen. 

 Kørestole skal placeres i kørselsretningen over gulvskinnerne. 

 Borde på kørestole gør det svært at fastspænde rigtigt – medbring derfor kun borde hvis 

det er meget vigtigt for beboeren. 

 Løse genstande f.eks. fra borde på kørestole fjernes under kørsel.  

 Medbring så vidt muligt en mobiltelefon under kørsel. 

 Der må ALDRIG parkeres i P-huse – Bussen er for høj. 

 Vær opmærksom på at bussens højde er 2,60 m. 

 Førstehjælpskasse findes i bussen. 
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Falck abonnement 

Bussen er omfattet af Kommunens Falck abonnement.                         

 Ønskes assistance ringes til tlf. 70 10 20 30.  

 Abonnements nr. 00 217 000  

 

Påfyldning af diesel 

 Når bussen udlejes er tanken som udgangspunkt altid fyldt op – kun ved særlig aftale skal 

lejeren påfylde diesel. 

 

Rengøring og vedligeholdelse 

 Det er strengt FORBUDT at ryge i bussen. 

 Oprydning i bussen skal ske efter hver kørsel. 

 

Parkering 

Bussen skal efter endt brug parkeres på ”Falkeekspressen”s egen parkeringsplads på forsiden 

af Falkenberg. 

Leje af bussen 

Pårørende m.fl. kan efter nærmere aftale leje bussen  

 Der  skal ALTID udfyldes og underskrives lejeaftale inden kørsel – findes sammen med 

vejledningen ”Vejledning og kontrakt til lejer” 

 Lejekontrakten afleveres i administrationen. 

 Betaling for leje af bussen 

 Startgebyr 200 kr. for 1. dag. Efterfølgende dage 100 kr. pr. dag.  

 Gebyr betales når lejekontrakten afleveres til administrationen. 

 Kilometergodtgørelse på 3,73 pr. kørt kilometer – betales ved aflevering af bussen 

eller snarest derefter til administrationen. 

 Såfremt det ved længere tids leje har været nødvendigt at påfylde diesel, vil udgiften 

ved forelæggelse af kvittering blive fratrukket kilometergodtgørelsen. 

 Ved skader på bussen er lejeren ansvarlig for at betale selvrisikoen på 1.000 kr. 

 Bussen afleveres i samme stand som den modtages. 

 Bussen bestilles ved at rette henvendelse direkte til en medarbejder i Aktivitet og træning 

eller ved enten at sende en mail til: Falkdagcenter@helsingor.dk  eller ved at ringe til tlf. 

4928 1502.  

 

 

 

 

mailto:Falkdagcenter@helsingor.dk
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Bus – lejekontrakt 
 

Udfyldes af lejer 

 

Navn  CPR.nr.  

Adresse    

Tilhørsforhold 
/pårørende til 

   

 

Telefon nr.           ______________________ 

 

Som lejer af bussen bekræfter jeg, at jeg har læst og accepteret proceduren for 
anvendelse af bussen. Herunder ansvar for sikkerhed, færdselsregler og selvrisiko i 

forbindelse med forsikring. 

 

 

 

Dato                                                                    Underskrift 

 

Betaling 

 

Gebyr 

 

  Betalt for 1. dag 200 kr.  +  efterfølgende dage á 100 kr. i alt kr.  _____________        

                                          
 

  Betalt for ________ km á 3,73 kr. pr. km                       i alt kr.  _____________ 

 

                                                                                      I alt kr.  _____________ 

                       

 

 

                                                    ________________________________________ 

                                                                          Underskrift for modtagelse 
 

 


