Algemene voorwaarden
Artikel 1 - Verplichting van de rijschool
1.1 De leerling krijgt theorie en/of praktijkles van een rijinstructeur die voldoet aan de eisen van de Wet
Rijonderricht Motorrijtuigen. De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscerificaat.
1.2 De leerling legt het praktijkexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van
overmacht wordt er in een vervangende auto afgereden.
1.3 Indien de lessen geen doorgang vinden als gevolg van ziekte van de rijinstructeur, een ongeval, slechte
weersomstandigheden etc., wordt de leerling tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak
ingepland. De leerling kan hierbij geen aanspraak maken op schadevergoeding of teruggave van het
lesgeld.
Artikel 2 - Verplichtingen leerling
2.1 Om rijlessen te volgen moet de leerling minimaal 16,5 jaar zijn. Hij of zij dient tijdens de lessen een
geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen.
2.2 De leerling dient op tijd en op de afgesproken plaats klaar te staan voor de les. Als de leerling te laat is,
wacht de instructeur maximaal 10 minuten. Indien de leerling hierna nog niet is gearriveerd heeft de
rijschool het recht om de volledige les in rekening te brengen.
2.3 De leerling dient een rijles uiterlijk 48 uur van te voren af te zeggen of te verschuiven. Doet de leerling
dit te laat of helemaal niet, mag de rijschool het volledige lesgeld in rekening brengen. Uitzonderingen
hierop zijn dringende zaken als bijvoorbeeld een overlijden van naaste familie, ziekenhuisopname etc.
2.4 De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de lessen op te volgen.
2.5 Bij een tussentijdse toets en een praktijkexamen dient de leerling een geldig theoriecertificaat en
geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben.
2.6 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn of haar medische/psychische toestand,
medicijn-, alcohol- of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool. Indien de leerling een van deze
gegevens verzwijgt, heeft de rijschool het recht om de lessen per direct te beëindigen zonder
geldteruggave.
2.7 Bij schade, ontstaan als gevolg van artikel 2.6, heeft de rijschool het recht om de kosten te verhalen op
de leerling.
Artikel 3 - Betaling
3.1 Het lesgeld voor zowel losse lessen als pakketten dienen vooraf te worden voldaan. Contante
betalingen dienen bij aanvang van de les te worden betaald, of vooraf op de rekening te worden
overgemaakt. Betaling in termijnen is mogelijk.
3.2 Mocht een leerling een proefles nemen en toch niet tijdig betalen, dan heeft de rijschool het recht om
het bedrag van de proefles te verhogen naar het standaard uurtarief van 40,-.
3.3 Indien er een betalingsachterstand ontstaat, wordt de leerling in de eerste instantie er mondeling op
geattendeerd.

3.4 Bij vroegtijdig stoppen van lessen of een pakket wordt er geen geld terug gegeven. Mocht blijken dat
een leerling desondanks minder lessen nodig heeft dan het aangeschafte pakket, dan wordt er ook geen
geld terug gegeven. Terugbetaling van een rijles aan de leerling is niet mogelijk.
3.5 Gekochte (overgebleven) lessen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten of worden weggeven
aan derden.
Artikel 4 - Examen
4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt, of niet de verplichte documenten bij zich heeft,
door oorzaken die hem of haar kunnen worden toegerekend, vervalt het examen. De leerling draagt zelf
de kosten voor een nieuwe examenaanvraag.
4.2 Mocht het examen geen doorgang vinden door slechte weersomstandigheden, dan hoeft de leerling
het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool behoudt zich wel het recht om aan de leerling de
kosten van eventuele bijkomende rijlessen te berekenen.
Artikel 5 – Beëindigen lespakketten
5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van lespakketten te beëindigen zonder teruggave van het
lesgeld indien:
-de leerling zonder tegenbericht een periode van 6 weken of langer geen afspraak maakt.
- de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen of onjuiste informatie heeft
gegeven (zie artikel 2.6).
- de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van
de rijopleiding.
Artikel 6 – Aanvullende afspraken
6.1 De rijschool kan, indien nodig, aanvullende afspraken maken met de leerling.
6.2 Alle hier aangegeven algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze lespakketten en
overeenkomsten.
Artikel 6 - Vrijwaring
6.3 Als de leerling tijdens een rijles of examen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan derden, dan
draagt de rijschool in principe het risico.
6.4 Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de
rijinstructeur een aanrijding plaats vindt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
6.5 Het is ten strengste verboden om tijdens de lessen onder invloed te zijn van alcohol, drugs en
medicijnen die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid. Als er na een aanrijding blijkt dat de leerling
toch onder invloed was, dan wordt de leerling aansprakelijk gesteld.
6.6 Als een leerling een ontzegging van rijbevoegdheid heeft (bijvoorbeeld als gevolg van dronken op de
(brom)fiets rijden), mag de leerling ook geen lesauto besturen. Als de leerling dit verzwijgt en tóch
rijlessen neemt, zijn de eventuele financiële gevolgen zoals boetes of schade veroorzaakt aan derden
geheel voor de leerling.
Artikel 7
6.7 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

