Algemene Voorwaarden Autorijschool Boeree

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere
werkzaamheden van Autorijschool Boeree worden aangeboden, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
1.2. In alle gevallen, waarin door de rijschool van een bepaling van deze algemene voorwaarden wordt
afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
Artikel 2. Verplichtingen autorijschool
2.1. De rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld
in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2.2. De volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht.
2.3. De aanvraag voor het rijexamen door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen
en onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk ingediend wordt bij bevoegde instantie,
uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden
aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de autorijschool heeft voldaan.
2.4. De eigen verklaring van de cursist getoetst is op juiste verstrekte gegevens.
2.5. Alle noodzakelijke (bedrijfs) verzekeringen zijn aanwezig.
2.6. De cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het
besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet maken.
Artikel 3. Verplichtingen cursist
3.1. De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
3.2. De cursist dient 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.
3.3. Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In
dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.
3.4 Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 24 uur voor de les aan de rijschool
melden. De les wordt zonder kosten verschoven naar een andere afspraak.
3.5. Een rijles die binnen 24 uur wordt afgezegd kan volledig in rekening worden gebracht.
3.6. Voor de aanvraag van het theorie- en of praktijkexamen en tussentijdse toets dient de cursist de rijschool te
machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen.
3.7. Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken
over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen
hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
3.8. De cursist dient nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen die de rijvaardigheid
kunnen beïnvloeden, aan de lessen en examens deel te nemen.
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3.9. De cursist dient zorg te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over
de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen, indien de cursist geen
examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.
3.10. Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de
cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de
rijschool hiervoor niet aansprakelijk.
3.11. De cursist dient tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
Artikel 4. Betaling
4.1 Contante betalingen voor rijlessen zijn mogelijk, maar dienen bij voorkeur per factuur te geschieden. De
kosten van lesboeken ten behoeve van praktijk- en /of theorielessen dienen contant te worden voldaan.
4.2. Pas na ontvangst van de betaling van (de eerste termijn) het lesgeld, zal de eerste rijles plaatsvinden.
4.3. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst het verschuldigde bedrag voor examens
aan te passen als door de Minister tussentijds een verhoging van examengelden wordt vastgesteld.
4.4. Bij niet tijdige betaling vooraf heeft de autorijschool het recht om de rijlessen en het reserveren van
examens te staken. De autorijschool stelt de cursist hiervan op de hoogte binnen vijf dagen na constatering.
4.5. De cursist kan dan aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen.
Artikel 5. Prakijkexamen, Tussentijdse Toets
5.1. De kosten van alle door de cursist gevolgde rijlessen en van het examen en/of Tussentijdse Toets dienen te
zijn voldaan voordat de examenaanvraag wordt ingediend.
5.2. Indien het praktijkexamen niet doorgaat omdat de cursist te laat is of niet verschijnt of hij/zij geen vereiste
geldige documenten kan tonen, draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
5.3. De autorijschool zal in geval van overlijden van een familielid tot en met de 2e graad en de
begrafenis/crematie heeft nog niet plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het examen, de
aanvraag en kosten van een nieuw examen voor haar rekening nemen.
5.4. Als de lesauto op de examendag niet ter beschikking is, zullen de kosten van een nieuw examen voor
rekening van de autorijschool zijn.
5.5. Het aantal lessen op de lesovereenkomst geeft geen garantie voor een praktijkexamen aanvraag.
Artikel 6. Beëindigen van de lesovereenkomst
6.1. Zowel de cursist als de autorijschool hebben het recht om de lesovereenkomst tussentijds te beëindigen. Er
dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen.
6.2. Is er sprake van vooruitbetaald lesgeld dan zal de autorijschool het bedrag onder aftrek van de genoten
rijlessen en aan de bevoegde instantie betaalde examengeld, aan de cursist restitueren.
Artikel 7. Vrijwaring
7.1. De autorijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of
overrijdingen en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden.
Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, alsmede het gebruik van alcohol,
verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden zijn van deze vrijwaring
uitgezonderd.
7.2. Indien de cursist, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is
ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of zijn/haar rijbewijs is ingevorderd toch rijles neemt, vrijwaart de
cursist de autorijschool volledig en zal eventueel te zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle
andere financiële consequenties geheel overnemen.
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