Algemene voorwaarden Rijschool Wim de Jong.
Algemeen.
Deze voorwaarden geven de rechten en plichten weer van de rijopleider (hierna te noemen de “instructeur”) en de leerling
(hierna te noemen de “leerling”) voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en/of rijexamens.
De rijschool is gevestigd op het adres, genoemd op de website onder gegevens:
http://www.rijschoolwimdejong.nl/index.html
Rijopleiding.
De rijopleiding omvat rijlessen:
a.
Gegeven door een bevoegde instructeur.
b.
Met een tijdsduur van minimaal 60 minuten.
c.
Die volledig zal worden benut voor het geven van rijonderricht.
d.
Voor leerlingen die bevoegd zijn voor het krijgen van rijonderricht.
Verplichtingen van de rijschool.
De rijschool zorgt voor dat:
a.
De leerling krijgt rijonderricht van dezelfde instructeur.
b.
Een WA verzekering is afgesloten tegen aansprakelijkheid jegens de leerling.
c.
De leerling een leskaart krijgt uitgereikt met daarop vermeld de geplande rijlessen.
d.
De vorderingen van de leerlingen op een instructiekaart worden bijgehouden.
e.
De leerling met zoveel mogelijke spoed wordt opgeleid tot het rijexamen.
Verplichtingen van de leerling.
De leerling dient:
a.
Zich te houden aan de afgesproken datum, tijdstip en plaats van de afgesproken lessen, vermeld op de
afsprakenkaart.
b.
Verhindering van de afgesproken les minimaal 24 uur van te voren aan de rijschool te melden.
c.
Bij niet nakomen van de afgesproken les zonder tijdige afzegging kan de volledige les in rekening worden
gebracht.
d.
Alle aanwijzingen door de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
e.
Voor de aanvraag van het rijexamen een geldige ID kaart en theoriecertificaat te overleggen aan de instructeur
na het eerste verzoek.
Betalingen:
a.
b.
c.
d.
e.

Leerling is verplicht het verschuldigde bedrag, vermeld op de factuur, binnen de hierop vermelde termijn te
voldoen.
De rijschool is niet gerechtigd om tijdens de duur van de rijlessen de prijzen te verhogen.
De leerling is in gebreke wanneer de betaling niet aan de rijschool is voldaan binnen de gestelde termijn,
vermeld op de factuur, zonder enige aanmaning.
Indien de leerling ook in gebreke blijft na een aanmaning, zal het bedrag verhoogd worden met de wettelijke
incassokosten en rente.
Bij niet tijdige betalingen is de rijschool gerechtigd de lessen op te schorten.

Beëindiging van de rijlessen:
a.
De rijopleiding kan door de leerling schriftelijk worden beëindigd. De reeds betaalde rijlessen worden onder
slechts uitzonderlijke gevallen (ter beoordeling van de rijschool, oa medische) terugbetaald.
b.
In een aantal zaken (ter beoordeling van de rijschool) kan de rijlessen voor een maximale duur van 6 maanden
worden opgeschort. Daarna kan het recht vervallen op verdere voortzetting van de rijopleiding.
c.
De rijschool is gerechtigd om de rijopleiding te beëindigen als blijkt dat de verstandhouding tussen beide
partijen de kwaliteit en voortzetting negatief beïnvloedt. De rijschool is dan verplicht om de niet-gebruikte
rijlessen terug te betalen.
Aansprakelijkheid:
a.
De leerling is nooit aansprakelijk voor schade aan de auto, en/of van derden als gevolg van botsing, aan- of
overrijdingen tijdens het volgen van rijonderricht of praktijkexamen.
b.
De rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de leerling
door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 mei 2013.

