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Elke gebruiker van Schoolpool engageert zich om een aantal regels te respecteren. Deze verk-

laring is gebaseerd op het gebruik om als ‘een goede huisvader’ om te gaan met deze regels en 

de geldende wegcode.  

We bevelen alle carpoolers, chauffeurs en passagiers aan om dit document aandachtig na te 

lezen en gevolg te geven aan onderstaande bepalingen om zo de veiligheid en de aangenaame 

werking van het schoolpoolen te kunnen verzekeren. 

1 Verantwoordelijkheden 

 

De gebruikers van Schoolpool handelen steeds onder eigen verantwoordelijkheid. Door in te 

schrijven op voornoemde dienst, verklaart elke gebruiker dat hij/zij minstens 18 jaar oud is. 

Indien dit niet het geval is, moet de gebruiker over een goedgekeurd document beschikken dat 

ondertekend is door een ouder of voogd.  

Onder geen enkele voorwaarde kan Taxistop, de beheerder van Schoolpool, aansprakelijk 

gesteld worden voor eventuele vertragingen of afwezigheden van passagier noch chauffeur.  

Taxistop treft geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot een incident of schade die een 

bestuurder kan lijden bij het gebruik. 

Het carpoolen berust op een pro-actieve actie van burgers die samen hun reisweg organiseren. 

Taxistop staat enkel in voor het aanbieden van een matching tool, en niet voor het plannen van 

ritten. 

Gevraagd naar haar verantwoordelijkheid behoudt Taxistop zich het recht om te verwijzen naar 

de niet-naleving van het Handvest door de gebruikers ervan. Daarom worden eventuele 

(juridische) kosten gedekt door de niet-naleving van deze gebruikersverklaring. 

2 Informatie 

 

Alle gebruikers van Schoolpool engageren zich om alle nodige informatie te voorzien die 

noodzakelijk is voor het opstarten van een carpool. Deze dient compleet en exact te zijn. 

Schoolpool is in geen geval aansprakelijk voor de verstrekte informatie. 

Indien er wijzigingen optreden binnen de gemaakte afspraken (traject, tijdstip, beschikbaarheid 

chauffeur...), engageren de gebruikers zich ertoe om dit binnen een redelijke termijn zelf aan te 

passen op de Schoolpool-site om zo de goede werking van het carpoolen te vrijwaren. 

Elke carpooler verwittigt steeds binnen een redelijke termijn de andere passagiers of chaufeurs 

in geval van wijzigingen verbonden aan de gemaakte carpoolafspraken. 
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3 Wegcode 

 

Chauffeurs engageren zich ertoe om de wegcode in alle omstandigheden steeds na te leven. 

Dit houdt onder andere ook in dat men zich op de openbare weg gedraagt als ‘een goede 

huisvader’. Dit houdt onder andere in dat de chauffeur geen enkel risico neemt of zich van 

substanties bedient de de rijvaardigheid in het gedrang brengen.  

De eigenaar van de gebruikte wagen engageert zich om steeds een wagen aan te bieden die 

over alle regelingen beschikt die nodig zijn voor de veiligheid van de passagiers en de 

technische keuring. Daarnaast kan de bestuurder ten allen tijde een geldig rijbewijs, 

verzekeringsbewijs en inschrijvingspapieren voorleggen. Ook moeten alle inzittenden steeds 

hun identiteit kunnen bevestigen aan de chauffeur, als deze daar om vraagt. Tot slot hebben de 

passagiers ook respect voor de concentratie van de chauffeur. 

Tenslotte, verklaren beide partijen zich akkoord om geen illegale stoffen of andere zaken te 

vervoeren die de veiligheid van de passagiers in gevaar kunnen brengen.  

4 Veiligheidsregels voor kinderen 

 

Alvorens te starten met Schoolpool raden we iedere gebruiker aan om zich te informeren over 

de geldende veiligheidsvoorschriften voor kinderen. Hiervoor verwijzen we graag naar 

http://www.kinderenindeauto.be/brochures.php , de speciaal opgerichte site van het BIVV. 

 

Kinderzitje: tot 15 kg  

Het kinderzitje kan je gebruiken tot 15 kg of tot je kind 1,10m 

groot is. Controleer steeds goed of alle bevestigingspunten zijn 

vastgeklikt en of je niets vergeten bent. Natuurlijk stap je ook 

best over naar een verhogingskussen wanneer je merkt dat het 

zitje niet meer geschikt is voor zijn of haar grootte.

 

 

 

Verhogingskussen: 15-36 kg 

Tot de leeftijd van 10 jaar is het bekken van een kind nog te 

broos om weerstand te bieden aan de heupriem van de 

veiligheidsgordel. Daarom gebruik je best voor deze groep 

kinderen een verhogingskussen. Je vindt er met of zonder 

rugsteun. De laatste bieden een nog betere bescherming. 

Wettelijk gezien mag je vanaf 1m35 enkel de veiligheidsgordel 

gebruiken, maar als je kind dit liever heeft, mag het tot 

maximum 1m50 het verhogingskussen blijven gebruiken.  

 

http://www.kinderenindeauto.be/brochures.php
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Veiligheidsgordel: vanaf 1m35 

 Eens je kind de lengte van 1m35 bereikt heeft, is het toegestaan 

om het enkel vast te klikken met de veiligheidsgordel.  

De diagonale riem moet van de schouder over de borst lopen, tot 

aan het bekken. De heupriem moet rusten op het bekken. De 

diagonale riem mag in geen geval achter de rug of onder de arm 

worden geschoven. 

 

 

OPEGELET: elke passagier dient ten allen tijde zijn veiligheidsgordel te dragen. . 

5 Verzekering 

 

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid volstaat om verzekerd te carpoolen en dekt 

bovendien ook alle inzittenden. Dit is op voorwaarde dat de chauffeur geen winst maakt en dus 

slechts een toelage vraagt waarmee hij (een deel van) zijn kosten kan dekken. 

Wanneer de vergoeding meer bedraagt dan de reële kosten van je wagen (ongeveer €0,34/km), 

wordt het carpoolen beschouwd als betaald vervoer en valt het dus niet langer onder de 

verzekeringsregels en verantwoordelijkheid van carpoolen waardoor andere regels zullen 

gelden. 

Verzekeringsmaatschappijen bieden vaak bijkomende verzekeringen aan voor juridische 

gevallen of psychologische schade. Schoolpool nodigt u uit om bij u verzekeringsmakelaar 

langs te gaan en u verder te informeren. 

Sommige autoverzekeringen werken met een exclusieve bestuurdersclausule. In dat geval, 

informeert u zich best even bij uw verzekeringsmakelaar om na te gaan of met uw wagen toch 

kan gecarpoold worden. 

In ieder geval raadt Schoolpool aan om te melden aan uw verzekeringsmakelaar dat u 

deelneemt aan een carpool. 

6 Respect 

 

De chauffeur zorgt ervoor dat zijn voertuig steeds in een behoorlijke nette toestand bevindt om 

een minimum van comfort te voorzien voor alle passagiers. Zij die de wagen terugbrengen doen 

dit steeds in de toestand zoals ze hem oorspronkelijk aantroffen.  

Alle carpoolers zorgen ervoor dat er een consensus heerst over alle afspraken (tijdstippen, 

trajecten). Daarnaast staan beleefdheid en vriendelijkheid centraal bij het maken van verdere 

afspraken.  

Elke carpooler verbindt zich ertoe om iedere wijziging op het vlak van afgesproken tijdstip of 

route en die impact heeft op de andere carpoolers binnen een redelijk tijd te melden aan de 

andere leden van de carpool.  
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De gebruikers van Schoolpool  verbinden zich ertoe om de site enkel te gebruiken waarvoor de 

site werd opgericht i.e. het in contact brengen van mogelijke carpoolpartners. Ieder ander 

illegaal gebruik (bijvoorbeeld het benadelen van derden of intimidatie) wordt door Taxistop ten 

strengste verboden en veroordeeld. 

7 Kostendelend 

 

Taxistop raadt carpoolers aan om de kosten van de verplaatsingen te delen. Voortgaand op het 

feit dat een wagen gemiddeld genomen €0.34/km kost (brandstof en slijtage), stelt Taxistop een 

vergoeding voor van €0.08/km per passagier.  

Wanneer er omwegen moeten gemaakt worden, kan een vergoeding van €0.21/km 

aangerekend worden. Om alles echter gemakkelijker te maken en complexe geldtransfers te 

vermijden, raadt Taxistop aan om een evenwichtig beurtsysteem op te stellen tussen de 

chauffeurs.  

Deze richtprijzen zijn trouwens indicatief en niet bindend. Het staat chauffeurs vrij om zelf een 

vergoeding te bepalen.  

Opgelet: Wanneer de vergoeding meer bedraagt dan de reële kosten van je wagen (ongeveer 

€0,34/km), wordt het carpoolen beschouwd als betaald vervoer en valt het dus niet langer onder 

de verzekeringsregels en verantwoordelijkheid van carpoolen waardoor andere regels zullen 

gelden.  

Taxistop distantieert zich dan ook van ieder gebruik met professioneel winstoogmerk. 

8 Aanvaarding gebruikersverklaring Schoolpool 

 

Door het aanvinken “ik accepteer de gebruikersverklaring”, verklaart de gebruiker zich akkoord 

met alle bepalingen opgenomen in dit charter. 

Taxistop bewaart zich steeds het recht om deze gebruiksverklaring aan te passen en alle 

ingeschreven gebruikers ervan op de hoogte te brengen.  

In geval van niet naleving heeft Taxistop het recht om het contract te verbreken en de toegang 

tot de site te verbieden. 

Gebruikers engageren zich om ieder misbruik door andere gebruikers, met wie zij in 

rechtstreeks contact staan, te melden aan Taxistop.  

Taxistop is niet verantwoordelijk voor eventuele incidenten die zich kunnen voordoen tijdens 

een rit (ongeval, diefstal, verlies van voorwerpen, vertragingen, annuleringen, ...). 

 


