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Busreglement Stuntnacht 28 
 
Omdat we een goede samenwerking met de KSA-groepen belangrijk vinden, zijn 
duidelijke afspraken noodzakelijk om alles vlot te laten verlopen. In dit kader stelde de 
werkgroep Stuntnacht dit bus reglement op. Deze afspraken zijn van kracht gedurende 
de busritten van zaterdag 27 en zondag 28 oktober 2018 en gelden voor iedereen die 
gebruik maakt van het busvervoer van Stuntnacht 28. 
 
1. Het is niet toegelaten alcohol of andere drugs mee te nemen op de bus. Het is 

bijgevolg ook niet toegelaten om alcohol of andere drugs te consumeren op de bus. 
2. Het is verboden te roken in de bus. 
3. Extra schoonmaakkosten zullen verhaald worden op de verantwoordelijke van de 

KSA-groep(en) van desbetreffende bus, of op de groepsverantwoordelijke van deze 
KSA-groep(en). 

4. De busgebruikers moeten gedurende de volledige busrit blijven zitten met de 
gordels aan. 

5. Diefstal of schade aan de bus zal verhaald worden op de verantwoordelijke van de 
KSA-groep of diens groepsverantwoordelijke. 

6. Wanneer er onduidelijkheid heerst over welke groep verantwoordelijk is voor de 
schade, zullen de kosten worden gesplitst over alle deelnemende KSA-groepen van 
de betrokken bus. Hou dus een oogje in het zeil op je bus en meld het aan een 
medewerker indien je iets hebt gezien of gehoord, of mail onmiddellijk naar 
elien@ksa.be, eventueel inclusief fotomateriaal. 

7. Ook als je merkt dat er al iets stuk is bij het opstappen: meld dit bij de buschauffeur 
en stuur details en foto’s door naar elien@ksa.be. Dit om latere misverstanden te 
vermijden. 

8. Alleen personen die op de doorgestuurde lijst staan, kunnen gebruik maken van de 
busdienst van Stuntnacht. Zwartrijders zullen worden beboet en krijgen geen 
busvervoer huiswaarts. 

9. Alle bus gebruikers moeten op het doorgekregen tijdstip aanwezig zijn op de, via 
mail vermelde, opstapplaats. De bus zal niet wachten op eventuele laatkomers. 

 
Het niet naleven van één of meerdere van deze regels kan leiden tot een sanctie, zijnde 
een geldboete of de uitsluiting van volgende edities van Stuntnacht. 
 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het bus reglement van 
Stuntnacht 28 en gaat akkoord met de afspraken en eventuele consequenties. 
 
Naam en handtekening verantwoordelijke: 
 



 
 
 
in naam van KSA-groep: 
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Busreglement Stuntnacht 27 
 
Omdat we een goede samenwerking met de KSA-groepen belangrijk vinden, zijn 
duidelijke afspraken noodzakelijk om alles vlot te laten verlopen. In dit kader stelde de 
werkgroep Stuntnacht een busreglement op. Deze afspraken zijn van kracht gedurende 
de busritten van zaterdag 28 en zondag 29 oktober 2017, en gelden voor iedereen die 
gebruik maakt van het busvervoer van Stuntnacht 27. 
 
1. Het is niet toegelaten alcohol of andere drugs mee te nemen op de bus. Het is 

bijgevolg ook niet toegelaten om alcohol of andere drugs te consumeren op de bus. 
2. Het is verboden te roken in de bus. 
3. Extra schoonmaakkosten zullen verhaald worden op de verantwoordelijke van de 

KSA-groep(en) van desbetreffende bus, of op de groepsverantwoordelijke van deze 
KSA-groep(en). 

4. De busgebruikers moeten gedurende de volledige busrit blijven zitten met de 
gordels aan. 

5. Diefstal of schade aan de bus zal verhaald worden op de verantwoordelijke van de 
KSA-groep of diens groepsverantwoordelijke. 

6. Wanneer er onduidelijkheid heerst over welke groep verantwoordelijk is voor de 
schade, zullen de kosten worden gesplitst over alle deelnemende KSA-groepen van 
de betrokken bus. Hou dus een oogje in het zeil op je bus, en meld het aan een 
medewerker indien je iets hebt gezien of gehoord. 

7. Alleen personen die op de doorgestuurde lijst staan, kunnen gebruik maken van de 
busdienst van Stuntnacht. Zwartrijders zullen worden beboet en krijgen geen 
busvervoer huiswaarts. 

8. Alle busgebruikers moeten op het doorgekregen tijdstip aanwezig zijn op de, via 
mail vermelde, opstapplaats. De bus zal niet wachten op eventuele laatkomers. 

 
Het niet naleven van één of meerdere van deze regels kan leiden tot een sanctie, zijnde 
een geldboete of de uitsluiting van volgende edities van Stuntnacht. 
 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het busreglement van 
Stuntnacht 27 en gaat akkoord met de afspraken en eventuele consequenties. 



 
Naam en handtekening verantwoordelijke: 
 
 
 
in naam van KSA-groep: 
 


