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

Afhentning

Kilometertal

Frivillige kan booke hjertebilen
til arrangementer og aktiviteter,
hvor de repræsenterer
Hjerteforeningen.

Mogens Beck Larsen aftaler
det praktiske med den
lokalforening, som skal låne
bilen.

Chauffør eller låner af bilen
noterer kilometertal i kørebogen ved begyndelse og
afslutning.

Booking kan ske via mail til:
Odense@hjerteforeningen.dk

Ved enkeltdagsarrangementer
i dagtimerne i hverdagen kører
frivillige ægtepar fra Nørre
Aaby ud med bussen og tager
den med hjem igen efter
nærmere aftale.

Bilen leveres tilbage med
samme mængde diesel, som
ved afhentning, det vil sige:
Fuld tank.

med tidsrum og destination
Bilen afhentes hos:
Odense Lokalforening
Mogens Beck Larsen
Over-Holluf-Vej 62
5220 Odense SØ

De modtager forplejning i den
by, de besøger, betalt af
lokalforeningen.

Der bookes især efter først til
mølle-princippet, og desuden
efter arrangementets størrelse,
betydning og antal gange.

Ved flere dages udlån afhenter
lokalforeningen selv
Hjertebilen på dens faste
adresse.

Eventuelle aflysninger skal ske
hurtigst muligt, så en anden
lokalforening kan få glæde af
bilen.

L

NB:
Det er en dieselbil
NB:
Få altid en kvittering for
fuld tankning, som
lægges i kørebogen
Der udleveres dieselkort ved
udlån af bilen, der anvendes
ved påfyldning af diesel. Vi har
aftaler med både Shell og OK.
Shell kortet skal benyttes som
1. prioritet. Nærmeste Shell
tank kan findes i Hessgade 2
5500 Middelfart.

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
Dette skal kun ske ved
udlån i flere dage.
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
Odense lokalforening, som
kontakter Hjerteforeningen.

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

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

Falck

et foto, hvis muligt.

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

Parkering

Rygning

Forsikring

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

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

Hjertebilen

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

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

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

Vejledning til lån af

Er ikke tilladt i Hjertebilen.

Service og syn

Region SYD

Spørgsmål
Spørgsmål og kommentarer vedrørende lån af
hjertebilen, ansvar og
procedurer rettes til
Frivilligkonsulent John
Jørgensen 29 28 84 54.

Reg.nr. UL 89 471

