Artikel 1
1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en op alle aanbiedingen
die door “Rijschool030” worden uitgevoerd. Deze is gevestigd op de V.Egmondkade
31 3553JA te Utrecht.
1.2 Bij het volgen van rijlessen geldt dit als acceptatie van de algemene
voorwaarden van “Rijschool030”.
1.3 De bijzondere of afwijkende voorwaarden van “Rijschool030” zijn slechts
bindend als dit schriftelijk is overeen gekomen.

Artikel 2
2.1
“Rijschool030”
zorgt
dat
de
rijlessen
worden
gegeven
door
rijinstructeurs/rijinstructrices die aan de bepalingen van de
Wet Rijonderricht
Motorrijtuigen (WRM) voldoen.
2.2 “Rijschool030” zal ervoor zorgen dat de leerling(e) hierna te noemen leerling
zoveel mogelijk les krijgt van de dezelfde rijinstructeur/rijinstructice krijgt.
2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor het geven van
rij/lesinstructie tenzij dat “Rijschool030” of de leerling hiervan wenst af te wijken.
Indien het zich anders voordoet is “Rijschool030” niet gehouden het lesgeld aan de
leerling te retourneren.
2.4 Het lesplan zal tot het einde worden nagekomen tenzij dat Rijschool030” of de
leerling hiervan wenst af te wijken.
2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur/rijinstructice tijdens de
rijlessen op te volgen.

Artikel 3: De rijles
3.1 De leerling dient zich aan de afgesproken datum,tijd en plaats te houden om de
rijles te volgen. Indien deze niet op de afgesproken datum,tijd en datum aanwezig
zonder tijdige annulering is de leerling gehouden het volledige lesgeld aan
“Rijschool030” te voldoen. Dit geldt niet als de leerling een reden heeft dat hij/zij niet
had kunnen annuleren.
3.2 De leerling kan tenminste 2 volledige werkdagen voor de afgesproken rijles
kosteloos annuleren. Het annuleren op een andere tijdstip geeft geen recht op de
restitutie van de overeengekomen lesgeld.
3.3 Indien de leerling niet op de afgesproken datum,tijd en plaats aanwezig is voor
zijn/haar rijlessen wordt de gehele lesgeld in rekening gebracht. De rijinstructeur blijft
maximaal een kwartier (15min) wachten.
3.4 Indien er een rijles door slechte weersomstandigheden niet doorgaat zal er voor
de leerling geen kosten worden verrekend.

Artikel 4: Het examen

4.1 De kosten voor het aanvragen van het rijexamen en geneeskundig verklaring
worden gelijktijdig met de ingevulde aanvraag voldaan.
4.2 “rijschool030” zal binnen 2 weken met overeenstemming van de leerling het
rijexamen aanvragen. De leerling die via Rijschool030 het examen heeft
aangevraagd zal op datum,tijd en plaats waartegen deze is opgeroepen door de
stichting CBR van (“rijschool030”) de beschikking hebben over hetzelfde
motorvoertuig,dan wel tenminste als gelijkwaardige type waarin hij/zij heeft gelest.
4.3
Indien het rijexamen door de stichting CBR wegens slecht
weersomstandigheden op de afgesproken datum,tijd en plaats geen doorgang laat
vinden dan wordt er door dezelfde stichting CBR een andere examen datumbekend
gemaakt. “rijschool030 zal hiervoor geen extra kosten in rekening brengen.

Artikel 5: De betaling
5.1 De betalingen voor losse lessen worden contant direct voor of na de rijlessen te
geschieden tenzij er schriftelijk of anders is overeengekomen.
5.2 De betalingen voor een lespakket worden direct te geschieden, tenzij er
schriftelijk of anders is overeengekomen. Indien de betaling voor het lespakket niet
voor de 1e drie lessen is voldaan,worden de lessen als los verrekend. Dit geldt niet
als er anders is overeengekomen.
5.3 Als de betaling uitblijft dan is “rijschool030”gerechtigd om een bedrag van €5,00
administratie per les in rekening te brengen.

