Algemene voorwaarden
Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op
alle overeenkomsten aangegaan met:
Rijschool Pieper
Hooi-esch 12
7491KT Delden
KvK nr.; 58053026
hierna te noemen opdrachtnemer.
2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze
algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
3. Onder overeenkomst wordt verstaan de
overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Artikel 1. Verplichtingen rijschool
1. De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van
de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen
(WRM). De instructeur is tevens in het
bezit van een geldige bevoegdheidspas.
2. Het rijexamen wordt door de rijschool
binnen 2 weken gereserveerd indien het
examengeld is betaald en de leerling klaar
is voor het examen.
3. De leerling legt het rijexamen af in de auto waarin men rijles heeft gehad. In geval
van overmacht kan het voorkomen dat het
examen in een andere auto zal plaatsvinden.
4. De volledige rijles dient te worden afgenomen door de leerling.
5. De rijschool heeft een bedrijfsverzekering
afgesloten voor eventuele aansprakelijk.
6. Indien een rijles door ziekte van een instructeur, door een ongeval van een instructeur of door weers- en/of verkeersomstandigheden niet kan plaatsvinden,
zal de leerling hier tijdig bericht over
ontvangen. Er zal een nieuwe afspraak
worden gepland in overleg met de leerling. De leerling kan in bovenstaande gevallen geen aanspraak maken op enige
vorm van schadevergoeding.
Artikel 2. Verplichtingen leerling
1. Om autorijlessen te mogen volgen dient de
leerling minimaal 16,5 jaar oud te zijn. Tevens dient de leerling elke les in het bezit te
zijn van een geldig identiteitsbewijs.
2. De leerling zorgt ervoor dat hij/zij op tijd en
op de afgesproken plaats voor de rijles
klaarstaat. Is de leerling te laat, dan zal de
instructeur contact opnemen en 10 minuten
wachten op de afgesproken plaats. Is de
leerling er nog niet dan heeft de rijschool het
recht om de volledige les in rekening te
brengen.
3. De leerling mag een rijles afzeggen of verplaatsen. Echter dient dit 24-uur van te voren kenbaar te worden gemaakt aan de instructeur. Anders heeft de rijschool het recht
om de rijles in rekening te brengen.
4. Een les die te laat is afgezegd wordt niet in
rekening gebracht indien hier een geldige
reden voor is. Overlijden, ziekenhuisopname
etc.
5. De leerling dient na afloop van de eerste rijles de medische eigenverklaring volledig
naar waarheid in te vullen.
6. Indien de leerling de medische eigenverklaring niet naar waarheid heeft ingevuld heeft
de rijschool het recht de lessen per direct te
doen beëindigen. Alle kosten daaruit voortvloeiend zullen op de leerling worden verhaald.

Artikel 3. Wijze van betaling
1. Betalingen zijn contant mogelijk bij de instructeur, indien dit voorafgaand aan de les
wordt gedaan.
2. Voor betalingen van lespakketten dienen de
betaaltermijnen uiterlijk 2 weken na de termijndatum te zijn voldaan, gebeurt dit niet
dan kunnen de lessen worden stopgezet.
3. Indien het toch voorkomt dat de leerling niet
tijdig betaald dan hanteert de rijschool de
volgende procedure: A: Indien er een betalingsachterstand ontstaat, krijgt de leerling
in eerste instantie een waarschuwing. Wordt
de betaling dan nog niet voldaan, dan ontvangt de leerling 7 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand. B: De
rijschool heeft het recht het achterstallige
bedrag te verhogen met een minimum van
€10, - administratiekosten. Bovendien mag
de rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn
verstreken na de factuurdatum. Deze rente
bedraagt de wettelijke rente.
4. Mocht het toch voorkomen dat de leerling
niet betaald dan kan de rijschool een incassobureau inschakelen. De extra kosten worden bij de leerling in rekening gebracht.
5. Indien de leerling een pakket heeft aangeschaft en de leerling heeft haar/zijn rijbewijs
behaald terwijl het pakket nog niet volledig
is benut, dan heeft de leerling recht op restitutie.
Artikel 4. Rij(her)examen of Tussentijdse
toets (TTT)
1. Als de leerling niet of te laat op examen/TTT verschijnt vanwege oorzaken die
aan de leerling kunnen worden toegerekend,
dan komt het examen te vervallen. De kosten voor een nieuw examen zijn voor rekening van de leerling.
2. Mocht het examen/TTT niet doorgaan wegens slecht wee, dan hoeft de leerling het
nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de
leerling kosten van een extra rijles te berekenen.
Artikel 5. Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten.
1. De rijschool heeft het recht om alle vormen
van overeenkomsten te doen ontbinden als:
A: De rijschool sterk het vermoeden heeft
dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool
(artikel 2.5) B: De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet
meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
Artikel 6. Aanvullende afspraken
1. De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze
zullen in een lesovereenkomst worden vastgesteld.
2.Echter deze algemene voorwaarden zullen
op alle overeenkomsten van kracht zijn.

Artikel 7. Lespakketten
1.Indien de leerling een lespakket
heeft aangeschaft en aan het einde
van het pakket nog niet toe is aan
een examen, kan de leerling nog
geen gebruik maken van het examen.
De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen totdat hij/zij klaar is
voor het examen.
Artikel 8. Vrijwaring
1.Als de leerling tijdens de rijles of
het examen een bekeuring krijgt en
of schade veroorzaakt aan derden,
dan gelden de volgende afspraken:
A: De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk
stellen voor boetes en of schade veroorzaakt aan derden. De rijschool
draagt zelf het risico. B: Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur zich een aanrijding doet plaatsvinden, dan kan de
leerling wel aansprakelijk worden
gesteld. C: Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk gesteld worden. D: Het is
overigens ook verboden om medicijnen te nemen die de rijvaardigheid
kunnen beïnvloeden. Ook dan kan de
leerling in geval van een aanrijding
aansprakelijk worden gesteld. De
leerling neemt altijd contact op met
de rijschool als er dergelijke medicijnen nu of in de toekomst worden
gebruikt.
1. De rijschool zal de leerling vragen
of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft.
2.De leerling dient informatie te verstrekken aan de rijschool indien er in
het verleden sprake is geweest van
processen, boetes, rijontzegging en
dergelijke straffen omtrent het besturen van een voertuig of vervoersmiddel. Als de leerling onjuiste informatie verstrekt en toch lessen
neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
gevolgen, zoals boetes.
Artikel 9. Geschillen
Op deze voorwaarden is uitsluitend
het Nederlandse recht van toepassing.

