HJERTEBILEN
Hjertebilen er til rådighed for frivillige i Hjerteforeningens
lokalforeninger. For at sikre alle en god oplevelse ved lån af
Hjertebilen, bedes I læse og følge vejledningen.

Booking
Frivillige kan booke hjertebilen
til arrangementer, hvor de
repræsenterer Hjerteforeningen.
Booking kan ske via mail:
mwalsoee@hjerteforeningen.dk

Der bookes efter først til mølleprincippet.
Eventuelle aflysninger skal ske
hurtigst muligt, så en anden
lokalforening kan få glæde af
bilen.

Afhentning
Gladsaxe lokalforening aftaler
mødetidspunkt med den
lokalforening, som skal låne
bilen.
Den lokalforening, som ønsker
at låne bilen, afhenter bilen på
dens faste adresse:

Hjerteforeningen
Martin Walsøe
Regnersvej 73
3650 Ølstykke

Der er dieselkort i handskerummet, som anvendes ved
påfyldning af diesel.

Kilometertal

Vi har aftaler med både Shell
og OK.
Shell kortet skal benyttes som
1. prioritet.

Låner af bilen noterer kilometertal i kørebogen ved
begyndelse og afslutning.
Bilen leveres tilbage med
samme mængde diesel, som
ved afhentning, det vil sige:
Fuld tank.

NB:
Det er en diesel-bil
NB:
Få altid en kvittering for
fuld tankning, som
lægges i kørebogen

Nærmeste shell tank kan
findes via
www.shell.dk/productsservices/on-the-road/shellstation-locator
Nærmeste OK tank findes via
http://www.ok.dk/privat/bilen/fin
d-tankstation
Pinkode udleveres at koordinator.

Returnering
Hjertebilen returneres til dens
faste adresse.
Føreren har ansvar for, at
kørebogen udfyldes, og at
hjertebilen returneres i samme
stand, som den blev modtaget.
Det vil sige:
o Med fuld tank (diesel)
o Rengjort og støvsuget
o Når der mangler brochurer
eller andet udfyldes listen i
kørebogen –
hjertebilskoordinatoren
følger op på det.
o Det er vigtigt, at der bliver
oplyst om skader, eller hvis
bilen er i uorden. Det skal
både noteres i kørebogen
og anmeldes mundtligt til
koordinatoren, som
kontakter Hjerteforeningen.

VIGTIG INFORMATION
Broafgift
Udgifter til broafgift
refunderes af den
lokalforening, som låner
bilen.

Bøder
Eventuelle parkerings- og
fartbøder betales af fører
af bilen personligt (ej
lokalforening).

Falck

et foto, hvis muligt.

Kørekort
Føreren af bilen skal
medbringe gyldigt
kørekort ved lån af
Hjertebilen.

Udgifter til parkering
refunderes af den
lokalforening, som låner
bilen.

Rygning

Forsikring

Omkostninger til almen
servicevedligeholdelse og
syn af hjertebilen dækkes
af Hjerteforeningens
administration.

Husk at notere
modpartens navn,
telefonnummer,
nummerplade og
forsikringsselskab i
tilfælde af påkørsel
eller ulykke. Tag også

Vejledning

Parkering

Der er tegnet Falck
abonnement. Abb.nr. er;
19771684, telefon nr.
7010 2030.

Bilen er dækket af Hjerteforeningens forsikring,
som indeholder kasko og
ansvar.

Lån af hjertebilen

Er ikke tilladt i Hjertebilen.

Service og syn

Spørgsmål
Spørgsmål og kommentarer vedrørende lån af
hjertebilen, ansvar og
procedurer rettes til den
regionale frivilligkonsulent.
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