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Algemene voorwaarden Verkeersschool Gadering 

 

Definities 

De Verkeersschool: Verkeersschool Gadering 

Onderzoek: rijexamen, herexamen, tussentijdse toets, nader onderzoek, versneld bijzonder examen 

 

Artikel 1: Verplichtingen van de Verkeersschool 

1.1 Rijonderricht wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die  

worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).  

1.2 De volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht.  

1.3 De cursist rijdt zoveel mogelijk in hetzelfde voertuig en zal in principe ook het rijexamen in dat 

voertuig afleggen. Indien dit niet mogelijk is zal een vergelijkbare vervangende voertuig beschikbaar 

zijn.  

1.4 Alle noodzakelijke (bedrijfs)verzekeringen zijn aanwezig.  

1.5 De instructeur zal op de afgesproken tijd en plaats voor de rijles aanwezig zijn.  

1.5.1 Als de cursist niet op de afgesproken tijd en plaats is, zal de instructeur maximaal 15 minuten  

wachten.  

1.5.2 Als een rijles geen doorgang kan vinden door ziekte van de instructeur, weer- of  

verkeersomstandigheden, het niet beschikbaar zijn van een lesvoertuig door een noodzakelijke  

reparatie, wordt de cursist tijdig geïnformeerd, en worden geplande rijlessen opnieuw gepland. De  

cursist kan in zo’n geval geen aanspraak maken op restitutie en/of schadevergoeding.  

 

Artikel 2: Verplichtingen cursist  

2.1 Bij aanvang van de rijlessen is de cursist minimaal 16,5 jaar.  

2.2 Bij iedere rijles heeft de cursist een leskaart en een geldig legitimatiebewijs bij zich.  

2.3 De cursist dient alle aanwijzingen van de instructeur, tijdens de rijlessen, op te volgen.  

2.4 De cursist dient op de afgesproken tijd en plaats klaar zijn om de les te ontvangen.  

2.4.1 Bij te laat verschijnen wordt de lesduur verkort met dezelfde tijd als die de cursist te laat was.  

In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.  

2.4.2 Bij niet verschijnen wordt het volledige lesgeld in rekening gebracht.  

2.5 Bij eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 24 uur voor de les, aan de  

Verkeersschool melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere  
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afspraak voor de les gemaakt.  

2.5.1 Een rijles die binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt normaal in rekening gebracht.  

2.6 De cursist dient alle relevante informatie te verstrekken over medische en/of psychische situatie,  

medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid  

of rijbevoegdheid.  

2.7 De cursist dient voor het aanvragen van het praktijkexamen, alle noodzakelijke informatie aan de  

Verkeersschool te overhandigen.  

 

Artikel 3: Betalingen  

3.1 Losse lessen dienen contant, voorafgaand aan de les, te worden betaald.  

3.2 Pakketten worden voorafgaand aan de eerste les betaald door overmaking van de afgesproken  

prijs op de girorekening van de Verkeersschool. Op verzoek kunnen de lessen uit het lespakket 

tevens per les worden betaald. Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen. 

3.3 De afgesproken tarieven worden tijdens de duur van de lesovereenkomst niet gewijzigd.  

 

Artikel 4: Het onderzoek  

5.1 Wanneer de cursist naar het oordeel van de Verkeersschool een zodanig niveau heeft dat het  

onderzoek redelijkerwijs met voldoening kan worden afgelegd, zal het onderzoek door de 

Verkeersschool, binnen twee weken na betaling en overhandiging van alle benodigde papieren door 

de cursist, worden aangevraagd.  

5.2 Als de cursist niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of niet de juiste papieren kan laten zien  

om het examen doorgang te laten vinden, komt het examen te vervallen zonder restitutie en/of  

schadevergoeding. Een nieuwe onderzoeksaanvraag zal worden gedaan waarbij de cursist opnieuw  

lessen zal moeten volgen en de nieuwe aanvraag moet betalen.  

5.3 Als het onderzoek geen doorgang kan vinden door afgelasting (door bijv. weersomstandigheden)  

door het C.B.R., hoeft de cursist alleen de aanvullende rijlessen te betalen.  

5.4 De Verkeersschool is niet aansprakelijk voor het oordeel van het onderzoek afnemende instituut.  

 

Artikel 5: Beëindiging van de lesovereenkomst;  

6.1 De Verkeersschool kan de lesovereenkomst per onmiddellijk beëindigen als zij het vermoeden 

heeft dat de cursist opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt (zie artikel 2).  

6.2 De Verkeersschool kan de lesovereenkomst per onmiddellijk beëindigen als zij het vermoeden 

heeft dat de cursist opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.  
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6.2.1 Als de Verkeersschool besluit om de lesovereenkomst te beëindigen, zullen reeds betaalde 

maar nog niet genoten lessen gerestitueerd worden.  

6.2.2 Als de cursist zelf besluit om de lesovereenkomst te beëindigen, zal geen restitutie 

plaatsvinden.  

 

Artikel 6: Aanvullende afspraken  

7.1 De Verkeersschool kan aanvullende afspraken maken met de cursist.  

7.2 Aanvullende afspraken kunnen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.  

 

Artikel 7: Vrijwaring  

8.1 De cursist is gevrijwaard van aansprakelijkheid voor boetes n.a.v. verkeersovertredingen en  

schade aan derden tijdens aanrijdingen gedurende de rijles tenzij;  

8.1.1 De cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de  

verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;  

8.1.2 De cursist tijdens de rijles onder invloed van verboden middelen is (zie artikel 2.6) en dat na  

een overtreding of aanrijding blijkt;  

8.1.3 De cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.  

 

Artikel 8: Geschillen  

Op deze algemene voorwaarden en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht  

van toepassing.  


