
 

  

 

 

Reglement Techniekbus 

Om kosteloos gebruik te kunnen maken van de Techniekbus gelden de volgende voorwaarden: 

• De Techniekbus is alleen bedoeld voor Zeeuwse scholen en bedrijven alsmede scholen en 

bedrijven uit Oost- en West-Vlaanderen, die bedrijven willen bezoeken die zijn opgenomen 

in de database. 

• Voor basisonderwijs geldt alleen de bovenbouw groep 7 en groep 8. 

• De bus kan alleen GRATIS gereserveerd worden door Zeeuwse scholen (locaties) die 

bijdragen aan Huis van de Techniek en uit de volgende gemeenten:  Borsele, Goes, Hulst, 

Reimerswaal, Schouwen Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen. Scholen 

uit overige gemeenten betalen een eigen bijdrage per rit van € 100 (excl. BTW). 

• Scholen die niet bijdragen aan Huis van de Techniek kunnen tegen betaling gebruik maken 

van de Techniekbus. Na reservering ontvang je hier per mail een bericht over. 

• De Techniekbus kan gereserveerd worden vanaf 09.00 uur. 

• Scholen die hun jaarlijkse bijdrage met busritten hebben verbruikt, betalen per rit een 

bijdrage van € 100 (ex. BTW). 

• Het busvervoer vindt plaats in het kader van een bedrijfsbezoek Bedrijf+School.  

• De Techniekbus is uitsluitend bedoeld voor de heen- en terugreis. Tussendoor kan er tegen 

betaling van een meerprijs gebruik gemaakt worden van de bus. Informeer hiervoor Huis van 

de Techniek (a.hazen@huisvandetechniek.nl of 0115-724993). 

• Bij busritten over de Zeeuwse grens, worden de extra kosten die dit met zich meebrengt 

doorberekend.   

• Wanneer de groep op verschillende bedrijven afgezet moet worden, is dit mogelijk tegen 

betaling van de meerprijs. 

• De bus kan niet geboekt worden in de zomer- en kerstvakantie. 

• Het maximum aantal te vervoeren personen is 50 (leerlingen + docent(en) 

Meer dan 50 personen is tegen betaling van de meerprijs mogelijk. 

• De docent is verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen. 

• De school zorgt voor voldoende begeleiding. 

• De school is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de bus. 

• Wanneer u na reservering wijzigingen m.b.t. het bedrijfsbezoek wilt doorgeven, neem dan 

contact op met Huis van de Techniek (a.hazen@huisvandetechniek.nl of 0115-724993). 

Wijzigingen moeten minimaal 7 dagen voor het geplande bedrijfsbezoek ingediend worden, 

ivm de planning zijn wijzigingen hierna niet meer mogelijk. 

• Wilt u de bus na reservering annuleren, neem dan contact op met Huis van de Techniek 

(a.hazen@huisvandetechniek.nl of 0115-724993). Als u vergeet de Techniekbus te 

annuleren, worden de kosten van het voor niets voorrijden van de bus door Huis van de 

Techniek bij u in rekening gebracht. 

 

Dit reglement is van kracht met ingang 27-06-2022 
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