
Algemene voorwaarden: 
 

1. De rijschool kan tijdelijke acties voeren ten aanzien van  pakketten, rijlessen en prijzen, deze acties hebben geen 
invloed op eerder afgesproken pakketten  rijlessen en prijzen. 

 
2. Wanneer de kandidaat heeft ingeschreven bij de rijschool dan ziet de rijschool deze als bindend. De inschrijving 

kan ongedaan worden gemaakt als de rijschool zich niet aan afspraken houd. Of binnen drie dagen na 
inschrijving. 

 
3. Afspraken van rijlessen die niet kunnen doorgaan, dienen 24 uur voor aanvang van de rijles worden afgezegd. Bij 

te laat annuleren wordt de gehele les doorberekend. 
4. Deze bepaling geld niet in geval van overmacht,  e.a. gaat dan in overleg met de instructeur.  

 
5. Een theorie en/of praktijkexamen kan niet worden geannuleerd. 

Wel kunnen in bepaalde gevallen de examenkosten worden teruggevraagd bij het CBR  
Het CBR rekent daarvoor administratiekosten. Te denken aan ziekenhuis opname etc. 
De rijschool stelt in dit geval de reeds betaalde lestijd opnieuw ter beschikking van de kandidaat zonder extra 
kosten. 

 
6. De kandidaat zorgt ervoor dat voor een examen wordt aangevraagd, de rijschool beschikt over zijn/haar data en 

tijden waarop hij/zij niet beschikbaar is voor een examen. Een reeds gemaakte reservering kan niet worden 
gewijzigd of ongedaan gemaakt. 

 
7. Bij verzuim van het gestelde in punt  6 draagt de kandidaat alle daaruit voortvloeiende kosten . 
 

8. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het op tijd en met voldoende resultaat afleggen van een theorie-
examen voor de categorie waarvoor een praktijk examen is aangevraagd. Bij niet, of te laat in het bezit hebben 
van een voldoende resultaat van het theorie-examen, is de kandidaat zelf verantwoordelijk voor de gevolgen 
daarvan. 

 
9. Wanneer een examen als gevolg van weersomstandigheden niet kan worden afgenomen door het CBR en zij de 

afspraak annuleert, kan de kandidaat de gereserveerde tijd benutten om rijles te volgen of een proefexamen te 
rijden met de instructeur. Dit echter alleen op verzoek van de kandidaat. 

 
10. Wanneer de rijschool een les annuleert om welke reden dan ook, zijn er geen kosten voor de kandidaat. 
 

11. Indien de instructeur de op de leskaart van de kandidaat ingevulde afgesproken datum en tijd voor de deur staat 
en de kandidaat niet aanwezig is dan wordt het gehele lesgeld doorberekend. De auto wacht in dat geval  10 
minuten. 

 
12. Is de instructeur niet op de aangegeven datum en tijd aanwezig, dan ontvangt de kandidaat de eerstvolgende 

de les gratis. De kandidaat wacht in dat geval 10 minuten,  er kan drukte of file aan deze voorafgaan. 
 

13. De leerling verklaart dat hem bij rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van 
motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd. 

 
14. Mocht de kandidaat toch inschrijven voor het volgen van rijlessen tijdens een ontzegging en de rijschool beboet 

wordt voor het geven rijlessen aan de kandidaat, dan zal de kandidaat deze en alle daaruit voortvloeiende 
kosten  aan de rijschool vergoeden. 

 
15. De rijschool zorgt ervoor dat de instructie alleen verzorgd door instructeurs die aan alle eisen van de wet 

rijonderricht motorvoertuigen voldoen. 
16. De rijschool gaat ervan uit dat de leerling de algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen, voordat hij/zij 

de aanmelding naar de rijschool heeft  gemaild. 


