Algemene voorwaarden Autorijschool Buivenga Assen

ARTIKEL 1 Verplichtingen van de autorijschool
1.1
De leerling krijgt praktijkles in een lesvoertuig dat naast alle andere wettelijke
eisen tevens aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen
1993.
1.2
De instructeur is in het bezit van een geldige bevoegdheidspas afgegeven door
het IBKI namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze pas is op
verzoek toonbaar.
1.3
Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken na ontvangst van de
betaling van het examengeld gereserveerd mits:
a)
de machtiging voor de rijschool aan het CBR verleend is
b)
de leerling geslaagd is voor de theorie
c)
de Eigen Verklaring door het CBR geaccepteerd is
Is er aan één van de voorwaarden genoemd onder a t/m c niet voldaan, kan er
geen reservering gemaakt worden.
1.4
De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen
zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling
het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.5
De rijles wordt benut voor het geven en faciliteren van rijonderricht inhoudelijk
funderend op de CBR normering zoals deze is vastgelegd in de rijprocedure B.
1.6
De rijschool zorgt voor een adequate en voor de leerling inzichtelijke
rapportage van de leervorderingen.
1.7
Indien de rijles, tussentijdse toets of praktijkexamen niet door kan gaan door
onvoorziene omstandigheden zoals, maar niet gelimiteerd tot, ziekte van de
instructeur, een ongeval, verkeersomstandigheden of autopech wordt de
leerling hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte gesteld. Er wordt vervolgens
een andere afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De
leerling kan in voornoemde of andere soortgelijke gevallen geen aanspraak
maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 Verplichtingen van de leerling
2.1
Om lessen te volgen moet de leerling minstens 16,5 jaar zijn. De leerling kan
dit op ieder moment aantonen met een in Nederland erkend legitimatiebewijs.
2.2
De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles
aanwezig te zijn. Tijdstip en plaats staan genoteerd op de aan de leerling
overhandigde en correct ingevulde leskaart. De instructeur zal tot 10 minuten
aldaar wachten. Bij niet verschijnen van de leerling factureert de rijschool
conform het vigerend uurtarief.
2.3
De leerling neemt elke les de leskaart mee.
2.4
a) De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan tot uiterlijk 48
uur voor de afgesproken rijles.
b) Afzeggen of verschuiven kan per WhatsApp, sms, email of telefoon op
werkdagen tussen 08:00 en 18:00 uur. Dit geeft de rijschool de
gelegenheid de agenda tijdig te kunnen herschikken.
c) Uitsluitend als er door de leerling aantoonbaar sprake is van een dringende
reden kan de rijschool in overweging nemen de rijles niet of gedeeltelijk in
rekening te brengen.
2.5
In aanvulling op de door het CBR gehanteerde toelatingseis tot examens en
toetsen kunnen deze examens en toetsen door de rijschool alleen aangevraagd
en gereserveerd worden na een voldoende resultaat voor de betreffende
leerling bij het daarvoor in aanmerking komende theorie-examen.
2.6
De leerling is verplicht klachten op medisch vlak, waarvan hij redelijkerwijs kan
of had kunnen verwachten dat deze van invloed zijn op zijn rijgeschiktheid,
tijdig af te stemmen met het CBR. Bij eventuele complicaties in dit proces,
resulterend in het niet voort kunnen zetten van de rijopleiding of een
vertraging in deze opleiding , kan de rijschool op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gesteld.
2.7
De leerling machtigt via mijn.cbr.nl de rijschool om namens de leerling het
praktijkexamen te mogen reserveren.
2.8
De leerling dient zelf de Eigen Verklaring in via mijn.cbr.nl

ARTIKEL 3 Voorwaarden wijze van betaling
3.1
Voor betalingen van lespakketten dient het pakket voor aanvang van de eerste
les voldaan te zijn, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.
3.2
Losse lessen à contant te betalen bij begin van de les. Indien de leerling niet
aan de betalingsverplichting kan voldoen vindt de rijles niet plaats.
3.3
Indien er een andere betalingswijze dan onder het in 3.2 aangehaalde
overeengekomen is geldt onverminderd de verplichting tot voldoen van het
verschuldigde bedrag vóór aanvang van de rijles.
3.4
Terugbetaling van een eenmaal gereserveerd en vastgelegd examen bij het
CBR is niet mogelijk.
3.5
De kosten voor een CBR praktijkexamen moeten zijn voldaan voordat de
examenaanvraag zal worden ingediend en gereserveerd.

ARTIKEL 4 Rijexamens
4.1
Als de leerling verwijtbaar niet of te laat op het examen verschijnt, draagt de
leerling de kosten voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
4.2
Indien de leerling zich bij het examen niet kan legitimeren volgens de door het
CBR gestelde eisen, draagt de leerling de kosten voor een nieuwe aanvraag.
4.3
Bij een door het CBR uitgesteld examen zal de rijschool de examenkosten niet
wederom in rekening brengen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de
leerling de kosten van eventuele aanvullende lessen in rekening te brengen.
4.4
Annuleren van rijexamens is in beginsel niet mogelijk. Plan je afspraak
uitermate zorgvuldig.
4.5
De rijschool is niet aansprakelijk voor en heeft geen invloed op de variërende
wachttijden voor het praktijkexamen bij het CBR.

ARTIKEL 5 Beëindigen van overeenkomsten
5.1
De rijschool heeft op ieder moment het recht te stoppen met de rijopleiding
zonder opgaaf van redenen. Nog niet gereden lessen uit al voldane
lespakketten worden alsdan geretourneerd minus 40 euro administratiekosten.
Examengelden kunnen niet geretourneerd worden.
5.2
Beëindiging van de rijopleiding door een leerling die losse lessen afneemt kan
per direct en zonder opgaaf van redenen met dien verstande dat er geen
betalingsachterstand is.
5.3
Beëindiging van de rijopleiding door een leerling die een lespakket afgenomen
heeft kan per direct en zonder opgaaf van redenen. Nog niet gereden lessen
uit al voldane lespakketten worden alsdan geretourneerd minus 40 euro
administratiekosten. Examengelden kunnen niet geretourneerd worden.

ARTIKEL 6 Aanvullende afspraken
6.1
De rijschool kan indien nodig aanvullende afspraken met de leerling maken.
Deze worden schriftelijk vastgelegd.
6.2
Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van
kracht zijn.

ARTIKEL 7 Lespakketten
7.1
Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt
niet de opleidingsduur. Aanvullende lessen kunnen nodig zijn, waarbij de
expertise van de rijinstructeur leidend is voor het bepalen van het
examenmoment en het aantal benodigde lessen.
ARTIKEL 8 Vrijwaring
8.1
De leerling verklaart de rijschool dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de
bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn
rijbewijs is ingevorderd.

ARTIKEL 9
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.

