AI§IMEN

E VOORWAARDEN LESOVER§§NKOMST
Artikel 7. Aansprakelijkheid

Artiket 1.1 Algemeen
Deze voc:r..:aarden geven

dr

algemene 5epalíngen vreer voor hel
verzorgen van de rijopleidírg categorie B en/of praktijkexan:er:
en de rechlen en pL'ichten van de leerLlng, verder te noenlen

"de leerling" en de zelfstandige

en

b.

Met "de Leerling" wordt bedoelci: de particulier die van de
rij:cl":lcl ri jonderricht krij gl;

c.

rijschoolonderneming
rijrrlooteigenaar/inslru(leur, vertrer le noemen "derijschoot".

Artikel

a.

a.

1.

2 Omschrijving

l:. À4el "de r'ljrclool" xordt bedoeld: de zetfstandige
rijschoothouder, waarvan de gegevens aan de voorzijde van
je lesovereenkomst zijn ingevuld die ri.iorderricht aan de
leerl'ing verzorgt;

Artikel 8. Positie Rijschool henk Noordzij

a.

Artikel 2. Rijopleiding
De rijopleiding ornvat

à.

b.
c.
d.

Gegeven dol:"

rijlet..n:

eer bevoegde rijinstructeur{trice) van

Ce

rij school:

van de ínhoud van de lesoveree:-:komst en zorgt ervoor dat:

a. le
b.

..
d.

b.

Met een tijdsduur van minimaaL 60 minuter per rijles;
Die voLledig zaI worden benut voor het gever: van :"ijonderricht;
Voor leerlingen die bevoegd zijn om te rijden;

Artikel 3. Yerpl'ic§tingen van de rijschool
)e rijschool is Lele ad r:et de al3emene voorwaarden en zich bewust
leerling zo veel mogelijk rijonderricht van diezetfde

instructeur krijgt;
Dat, er een rv.a.-verzekering is aígesloten, welke ín ieder" geval
een dekkrng biedt van { 1 .1 34.450,50 tegen aansprakelijkhe'id
van de r'ij:chooi jegen: de leerling;
De leerling een le:kaarl orlvangt met de daarop aangegeven
geplande rijles:er':;
)e vorderingen l,ar de leerl'lr-:g op een rnstructiekaart of
digitaal worden bij3ehouden;

:.

a.
c.
d.
e.

Zicl,:

le

houds.'r aan de aíge:proken datum,

tijd

en plaats voor

de geplande rijlessen;
Verhindering van de afgesproken rij[es minimaal. 48 uur van
aevoren aan de rijschool te melden;
3ij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder lijdige
aízeggrr":9. de vottedige lesprijs te voldoer;
Alle aanwijzingen van de rijschoot tijdens de rljtessen op te volgen:

Voor de aanvraag van een praktijkexamen de rijschool te
machligen en de rtjschool een recente pasíoao cr getdig
lheoriecertificaat te, overhandieen.

Artiket 5. Betal'ing
a. De leerlirg is verpticht het overeengelcmen bedrag, vermeldt
op de vocr:ijde van deze overeenkomst te voldoen;
b. De rijschooL is niet gerechtigd tijdens de duur van de
lesovereenkor:":sl de lesprij: le r:erhogenl
.. le leerting is in gebreke *ann§.. de belallng niet aan de
ijschool is voldaan, :cnder dat elige a:rmaning verejst js;
d. indien de leerling na aanman'ing 'in gebreke btijft het
verschuidigde bedrag ie betaten, zal het bedrag verhoogd
worden n".lel de wettet'ijle iacassokosten;
e. Bij niet tijd'ige betaling ls de ríjschool gerechtigd de rijlessen
en het reserverer van examens met onmiddell.ijke ingang te
rloen staken"
Àraiket 6. Beëindiging rijopleiding

a.

De ijolleiding kan Coor de Leerling :chriftetijk worden
beèindigd, Setaalde btdragel worden nimmer gerest'itueerd.
ln geval. ;ar medische oozaken van de Leerling kan de
rijopleiding onder overlegg'ir':; rran een doktersverkl.aring voor

lot de totstandkoming en uitvoering van de

Lesovereenkomst

Àrtikel 9. Atles-in-één garantiepakke!
lndien de leerting kiesl voor hel Àlles-in-een garantiepakket dan
dient aan de volgende voorwaarden te vvorden voldaan:
a. Hel gehete totaal bedrag dient voor aanvang van de rijopteiding
te worden voldaan aan de rijschool;
b. De leerling volgt alle aanwijzingen met betrekkinq aot de
rijopteiding van de ríjschooi;
c. De geldígheidstermijn van het Attes-in-een 3arantiepakket

bedr-aagt

d.

f.
g.

12

Lesovereen komst

maanden

na

ondertekening

verplicht niet gebruikte rijlessen en íher)examens aan
leerling terug te betaLen.

de

deze

De leerting o.tvangt gedurende de getdigheidstermrjn een
onbeperkt aantal rijLessen van minimaal 60 minuten per rijles.

De leerlíng onlvangt gedurende de geldigie'idstermij. .§n
tussentÍjdse toets {ïTT} en een onbeperkt aantal (herl
examens;

De leerling ontvangt bij aanvang van de rijopleiding het
ïheo:-!epakket;
De rljschool bepaalt wanneer en van wetke duur de rijlessen
worden gegeven en het momeni dat (her) exarren wordt
aangevraagd;

h. \a de geldigheidstermijn

van 12 maanden zijn de kosten van
rijlessen en {her)examen(s) voor rekering van de leerling.

Artikel 10. Gratis herexamenpakket
lndien de leerling na let 1e examen kie:l voor een gralis
herexamenpakket gelden de volgende voorwaarden:
De leerling moet minimaal een startpakket hebben gevotgd
voor afgaand aan het gratis herexamenpakket en hel examen
met onvotdoende hebben afgesLolen.
b. Om in aanmerking te komen van het grati: herexamenpakket
moeten er minimaa L acht u u r aan rij lessen worden aangesc haf t.
Om zodoende genoeg trainings uren te verkrijgen.
c. Van deze acht rijles uren rvorden twee uren gereserveerd voor
het herexamen zetf
d. Als aan beovengenoemnde voo:waarden is voldaan neemt
Rijschool Henk Noordzij het CBR tarief voor het examen voor
eigen rekening.
e. Dit geldt tevens voor eventuete volgende herexamens met
uitzonderirg van BNOR en Faatangst examens. Hiervoor wordt
een nader le §epalen toeslag gerekend,
f. Het is de leerl'!ng loegestaan ten atie lijden meer lesuren aan
te schaffen dan de voorgeschreven acht uut
g. Ats de leerting geen gebruik wenst te maken van he! gratis

a.

.

herexamen pakket. Gelden de normale tarieven vool een
herexamen.

dr:-.::-

De rijschool is gerechiigd de rijcple'iding te beèindigen ats
blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit en
voortzelling negatief beinvioedt. De rijschooi is in dit geval

van

I

t'an 6 maande n r.rorden opgeschort. Daarna
vervalt het rechl op rerdere voo.::e::'ini van de rijopleiding;
een maximum

b.

De leerting erkent de lormule van Rijschocl llenk Noordzij
zoals omschreven in arlikel 1.2 en artikei 2 en is zich ervan
bewusl dat Rijschool Henk Noor"dzij nimmer aansprakelijk kan
worden gesteld vcor enige nalatigheid of wanprestatie uit de
lesovereenkomst mel de rijscl:ooL:
Leerling vrijwaart Rijschool Henk Noordzij enloí iaar gelieerde
onderneming(en) van iedere aanspraketijkheid met betrekking
tussen teerting en betreffende rijschoothouder.

e.
Artiket 4. Verplichtingen Leerling
De leerlhg dir:":l:

De leerling ir riet aan:prakelijk voor schade van derden aLs
gevolg van boi:ilg, aan- of overrijdingen tijdens het volgen
van rijonderricht en het pratijkexamen;
De rijschooI is niet aansprakeLljk voor schade die het gevotg
is van opzet of grove rrhuLd van de leerlíng door het gebruik
van alcohoi, verdovende mjddelen of geacesmlddelen die de
rl jvaardi gLeid be:'nvloeden ;
De rijschooL is niet aansprakeIijk voor boetes of andere
financiële consequenties, indier de cursist onbevoegd is het
lesvoerlurg le besi!rsn.
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