Algemene Voorwaarden
Artikel 1
De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:
1. Dat de les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2. De leerling zo veel mogelijk rijles ontvangt van dezelfde instructeur.
3. De leerling die via de rijschool het praktijkexamen heeft aangevraagd, op de datum en tijd
waarop hij het praktijkexamen moet afleggen, de beschikking heeft over dezelfde lesauto
waarmee hij rijles heeft gekregen, dan wel over een huur lesauto.
4. De tijdsduur van de te geven rijles volledig benut wordt voor het geven van rijles.
5. Dat de leerling wordt geïnformeerd welke medische aandoeningen van invloed kunnen zijn op
het recht om een voertuig te mogen besturen.

Artikel 2
De leerling is verplicht:
1. Zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op
het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen; door de
instructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in achtgenomen.
2. De volledige lesprijs te voldoen indien de afgesproken rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor
de afgesproken tijd (zondagen, alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend).
3. Om afgesproken rijlessen af te zeggen bij zijn eigen rij-instructeur.
4. Alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
5. De les begint op het afgesproken tijd en eindigt wanneer de leerling de auto verlaat.
6. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende
reden, zoals een ernstig ongeval/ ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een
ernstig ongeval/ ernstige ziekte/ of overlijden van familie in de 1e en 2e graad.
7. Een geldig legitimatiebewijs kunnen aantonen.
8. Voordat met de lessen wordt begonnen, moet de leerling op tijd afstemming hebben gezocht met
het examenbureau over relevante medische aandoeningen. Als de leerling dit niet heeft gedaan, is
de verkeersschool niet aansprakelijk als de opleiding vervolgens moet worden onderbroken of
gestopt.
9. Melden dat hem de bevoegdheid tot het besturen van Motorrijtuigen is ontnomen. Meldt de
leerling dit niet, dan is de verkeersschool niet aansprakelijk voor de gevolgen ervan.

Artikel 3
Betaling:
1. De verkeersschool mag tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs verhogen. Dit geldt
niet als er sprake is van een pakketprijs, maar dan mag de prijs wél omhoog vanwege een door de
minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders met de instructeur wordt overeengekomen moet betaling van het
lesgeld, per rijles contant / per bank worden voldaan.
3. Wanneer een rijles niet contant wordt voldaan aan de instructeur, ontvangt u van de rijschool een
factuur. Wordt deze factuur niet binnen 30 dagen voldaan, is de rijschool gerechtigd het
verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder
begrepen de kosten van de advocaat en de werkelijk gemaakte te specificeren buitengerechtelijke
kosten.
4. Pakketten en praktijk-examens kunnen uitsluitend per bank aan de rijschool voldaan worden.
Hier kan nimmer van afgeweken worden, dit geldt ook voor het vooruitbetalen van lessen.
Betaald u toch aan de instructeur in plaats van op de rijschool, dan draagt de rijschool geen

verantwoordelijkheid voor uw geld.
5. De lesbonnen welke de leerling ontvangt na betaling van het pakket hebben een geldigheidsduur
van 12 maanden. Het recht op het praktijk-examen met bijbehorende pakket vervalt na 24
maanden.

Artikel 4
Praktijkexamen:
 De kosten van de examenaanvraag dienen gelijktijdig met de examenaanvraag contant aan de
rijschool te worden voldaan
 Gelijktijdig met de examenaanvraag ontvangt u uw oproepkaart, examendatum en tijdstip
 Indien u de vastgestelde examendatum wilt wijzigen worden hier € 15,- administratiekosten voor
berekend
 De vastgestelde examendatum kan niet meer gewijzigd worden als er minder dan 45 dagen tot de
vastgestelde examendatum zijn
 Gedurende de dag van de examenaanvraag en de examendatum dient de leerling minimaal èèn
keer per week rijles te volgen, bij ingebreke blijven hiervan kan de instructeur de leerling
weigeren de lesauto mee te geven voor het praktijk-examen
 Indien het praktijk-examen geen doorgang kan vinden, wegens het door de leerling niet of niet
tijdig verschijnen, draagt de leerling zelf de verantwoordelijkheid voor alle kosten.

Artikel 5
Beëindiging van de lesovereenkomst:
. Leerling of verkeersschool mag de praktijkopleiding opzeggen tegen de eerste dag van een
kalendermaand. De opzegtermijn is een maand.
. Vooruitbetaalde lesgelden worden terugbetaald onder aftrek van het al aan het examenbureau
betaalde examengeld, de rijlessen die al genoten zijn en de administratiekosten.
. De leerling hoeft tijdens de opzegtermijn niet te lessen als er dringende redenen zijn om dit niet te
doen. Het betaalde geld voor deze niet- genoten rijlessen wordt aan de leerling terugbetaald.
. Als de leerling tijdens een aktie de overeenkomst beeindigd, worden de lessen als normale losse les
uren verrekend.


CORONA MAATREGEL
Instructeur
– Zorgt ervoor dat de auto voorafgaand van de les is gereinigd en gelucht.

Heeft een mondkapje op.

Geen Corona gerelateerde klachten heeft.
 Niet in aanraking is geweest met iemand in zijn/haar omgeving, die besmet is in de afgelopen
10 dagen.

Leerling






Voorafgaand van de les dient de leerling zijn/ haar handen thuis te wassen.
Voordat de leerling de auto betreedt dient hij/zij een mondkapje op te hebben.
Zijn/ haar handen te ontsmetten bij de instructeur.
Geen Corona gerelateerde klachten heeft.
Niet in aanraking is geweest met iemand in zijn/haar omgeving, die besmet is in de afgelopen 10
dagen.

