Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de rijschool. Zowel voor degenen die de
lessen geeft, alsmede deze afneemt.
Kort samengevat:
De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:
De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructiecertificaat.
De leerling legt in principe het rijexamen af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval
van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen doet in een vervangende auto.
De rijles duurt ook de aangegeven tijd. 1 uur is 60 minuten en 1,5 uur is 90 minuten.
Het is niet de bedoeling dat de instructeur andere zaken doet die niets met rijles geven te maken hebben,
zoals bijvoorbeeld boodschappen doen.
Indien de rijles niet door kan gaan als gevolg van ziekte van de rij-instructeur of een ongeval, weers- en/of
verkeersomstandigheden wordt een leerling hier zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld en er wordt een
nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op restitutie of
schadevergoeding.
De rijschool heeft een bedrijfsverzekering afgesloten.
De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:
De leerling moet de leeftijd van 16,5 jaar hebben bereikt.
De leerling moet tijdens de rijlessen een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben.
De leerling zorgt ervoor dat hij op de afgesproken tijd aanwezig is. Is de leerling te laat dan wordt
er tenminste 10 minuten gewacht door de instructeur. Is de leerling dan nog niet aanwezig dan wordt
de rijles voor 100% doorgerekend.
De leerling kan een rijles afzeggen of verplaatsen. Dit moet dan minimaal 48 uur van te voren gebeuren, zo
niet dan wordt de rijles voor 100% doorgerekend, in verband met de gereserveerde tijd.
Een te laat afgezegde rijles wordt niet doorgerekend indien er een dringende reden is. Dringend
is bijvoorbeeld: het overlijden van naaste familie, begrafenis of spoedopname in het ziekenhuis.
Geen dringende reden is een verkoudheid of een griepje, ziekenhuisopname die van te voren bekend is,
en vergeten is door te geven, of vakantie e.d.
De leerling verstrekt noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en psychische toestand, medicijn-,
alcohol- en drugsgebruik.
Tevens moet duidelijk zijn dat er ontzegging van de rijbevoegdheid is.
Indien de leerling hierover iets verzwijgt heeft de rijschool het recht de rijlessen onmiddellijk te beëindigen
zonder restitutie van lesgelden.
Wijze van betaling
Betalingen zijn contant mogelijk en dienen iedere rijles te worden voldaan.
In enkele gevallen is het mogelijk om op rekening te rijden, maar de rekeningen dienen binnen 14 dagen te
worden voldaan of via automatische incasso.

Indien er een betalingsachterstand is, krijgt de leerling in 1ste instantie een herinnering. Mocht hieraan geen
gevolg gegeven worden, dan worden de rijlessen stop gezet.
Mocht een leerling niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan wordt er een
incassobureau ingeschakeld. De kosten zijn dan uiteraard voor de leerling.
Rij-examen
Als een leerling niet of te laat verschijnt op het examen dan worden de kosten doorberekend, indien de
oorzaak aan de leerling toegerekend kan worden. Het examen komt dan te vervallen en de leerling moet de
kosten betalen voor een nieuw examen.
Mocht het rij-examen geen doorgang vinden wegens slecht weer of andere verkeersomstandigheden, dan
hoeft de leerling geen kosten voor een nieuw examen te betalen.
De rijschool heeft wel het recht om in die gevallen de kosten van 1 lesuur door te rekenen aan de leerling.
De kosten voor het praktijk examen zullen voor het examen betaald moeten zijn.
De rijschool kan aanvullende afspraken maken met de leerling. Deze worden dan schriftelijk vastgelegd.
Vrijwaring
Als een leerling tijdens een autorijles of een rij-examen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt
aan derden, dan volgen de volgende afspraken.
De rijschool kan normaal gesproken de leerling niet aansprakelijk stellen voor boetes of schade aan derden.
Als een leerling zich echter opzettelijk misdraagt, en ondanks ingrijpen van de instructeur of examinator
een aanrijding plaats vindt, dan kan een leerling aansprakelijk gesteld worden.
Het is tijdens de rijles of examen ten zeerste verboden om onder invloed te zijn van alcohol, medicijnen of
drugs die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit het geval is, is de leerling aansprakelijk voor
alle schade die hierbij kan ontstaan. Bij medicijnen staat duidelijk vermeld of er een voertuig mee bestuurd
mag worden. Bij twijfel neem altijd contact op met de rijschool.

