
Artikel 1:1 AlgemeenArtikel 1:1 Algemeen

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding 
categorie B en/of praktijkexamens en de rechten en plichten van de leerling, verder te noemen “de 
leerling” en de zelfstandige rijschoolonderneming en rijschooleigenaar/instructeur, verder te noe-
men “de rijschool”.

Artikel 1.2 OmschrijvingArtikel 1.2 Omschrijving

a. Met “de leerling” wordt bedoeld: de particulier die van de rijschool rijonderricht krijgt;

b. Met “de rijschool” wordt bedoeld; de zelfstandige rijschoolhouder, waarvan de gegevens aan de 
voorzijde van de lesovereenkomst zijn ingevuld die rijonderricht aan de leerling verzorgt.

Artikel 2. RijopleidingArtikel 2. Rijopleiding

De rijopleiding omvat rijlessen:

a. Gegeven door een bevoegde rijinstructeur(trice) van de rijschool;

b. Met een tijdsduur van minimaal 60 minuten per rijles;

c. Die volledig zal worden benut voor het geven van rijonderricht;

d. Voor leerlingen die bevoegd zijn om te rijden. Minimale leeftijd 16,5 jaar

Artikel 3. Verplichtingen van de rijschoolArtikel 3. Verplichtingen van de rijschool

De rijschool is bekend met de algemene voorwaarden en zich bewust van de inhoud van de lesover-
eenkomst en zorgt ervoor dat:

a. De leerling zo veel mogelijk rijonderricht van dezelfde instructeur krijgt;

b. Dat er een w.a.-verzekering is afgesloten, welke is ieder geval een dekking biedt van 
€1.134.450,50 tegen een aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling;

c. De vorderingen van de leerling op een instructiekaart worden bijgehouden.

Artikel 4. Verplichtingen LeerlingArtikel 4. Verplichtingen Leerling

De leerling dient:

a. De leerling is verplicht: zich te houden aan de gemaakte lesafspraken, dan wel aan de in de (di-
gitale) agenda van de instructeur vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Een 
rijles is definitief wanneer deze in overleg is ingepland of zodra via media een datum en tijdvoorstel 
is gedaan waarop niet binnen 24 uur wordt gereageerd.

b. I. Verhindering van de afgesproken rijles minimaal 48 uur van tevoren aan de rijschool te melden;

II. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende 
reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, 
alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een 
familielid in de 1e en 2e graad

c. Bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, wordt de volledige rijles in 
rekening gebracht

d. De leerling mag zich 1 maal kosteloos ziek melden, voor een tweede ziekmelding word 50% van 
het lesgeld in rekening gebracht.

e. Voor de extra kosten ontvangt de leerling een aparte factuur.

f. Alle aanwijzingen van de rijschool tijdens de rijlessen op te volgen;

g. Voor de aanvraag van een praktijkexamen de rijschool te machtigen.

h. Voor de aanvraag van een praktijkexamen een geldige gezondheidsverklaring te hebben inge-
diend bij het CBR.

Artikel 5. BetalingArtikel 5. Betaling

a. De leerling is verplicht het overeengekomen bedrag, vermeldt op de voorzijde van deze overeen-
komst te voldoen;

b. De rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen;
c. De leerling is in gebreke wanneer de betaling niet aan de rijschool is voldaan, zonder dat enige 
aanmaning vereist is;

d. Indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het 
bedrag verhoogd worden met de wettelijke incassokosten;

e. Autorijschool Elbert is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratie-
kosten, rente en buitengerechtelijke kosten.

f. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Autorijschool 
Elbert de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Dan is Autorijschool Elbert gerech-
tigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel 
de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die 
aan Autorijschool Elbert in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders 
en ieder ander van wie Autorijschool Elbert zich bedient voor de invordering van het verschuldigde 
bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde 
bedrag met een minimum van  € 40,- (zie: incassokostenberekenen.nl).

g. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van examen met 
onmiddellijke ingang te doen staken.

Artikel 6. Beëindiging rijopleidingArtikel 6. Beëindiging rijopleiding

a. De rijopleiding kan door de leerling schriftelijk worden beëindigd. Betaalde bedragen worden nim-
mer gerestitueerd. In geval van medische oorzaken van de leerling kan de rijopleiding onder over-
legging van een doktersverklaring voor een maximum duur van 6 maanden worden opgeschort. 
Daarna vervalt het recht op verdere voortzetting van de rijopleiding;

b. De rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen als blijkt dat de verstandhouding tussen 
beiden de kwaliteit en voortzetting negatief beïnvloedt. De rijschool is in dit geval verplicht niet ge-
bruikte rijlessen en (her) examen aan de leerling terug te betalen. Verrekening volgt met de opdat 
moment geldende (uur) tarieven.

Artikel 7. AansprakelijkheidArtikel 7. Aansprakelijkheid

a. De leerling is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van botsing, aan- of overrij-
dingen tijdens het volgen van rijonderricht en het praktijkexamen;

b. De rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of grove schuld van 
de leerling door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardig-
heid beïnvloeden;

c. De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist 
onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

d. Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, 
rijexamen) dient de leerling een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertifi-
caat (of geldig vervangend document) te overleggen; eventuele medische klachten, waarvan hij/zij 
redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoer-
tuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aange-
vangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken 
of afgebroken, kan Autorijschool Elbert hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld; zich ervan te 
overtuigen dat hij/zij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen 
nodig is voor het afleggen van het examen. Autorijschool Elbert kan niet aansprakelijk voor worden 
gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde 
uittreksel;

e. De ouders/voogd van de leerlingen zullen ten alle tijden derhalve hoofdelijk aansprakelijk gesteld 
worden inzake tekortkomingen van de leerling, dan wel voor betalingsachterstanden als voor overi-
ge toe te rekenen tekortkomingen als nalatigheid van de leerling.

Artikel 8. Privacy statement (AVG)Artikel 8. Privacy statement (AVG)

a. De rijschool slaat uitsluitend NAW gegevens op de computer ivm facturen en deze worden 7 jaar 
bewaard i.v.m. belastingdienst.

b. De rijschool heeft een koppeling met het CBR, waar het CBR de gegevens van de kandidaten be-
schermt.

c. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend op papier (instructiekaart en lesovereenkomst) opge-
schreven. En worden 3 maanden na slagen vernietigd.

d. De leerling geeft toestemming om digitale beeldmateriaal in overleg te plaatsen op website, of 
social media.

e. Indien met het vorige lid geen overeenstemming kan worden gegeven kan dit worden aangege-
ven bij de rijschool.

Artikel 9. Toepasselijk rechtArtikel 9. Toepasselijk recht

Op de lesovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

A l g e m e n e   v o o rwa a r d e n   l e s o v e r e e n ko m s t

e n   P r i va cy   s tat e m e n t


