Algemene opleidingsvoorwaarden van Nijland Verkeersscholen
gevestigd en kantoorhoudende te Nieuw-Dordrecht
1. Algemeen
a. Al onze opleidingen worden beheerst door onderhavige
voorwaarden. Iedere cursist wordt geacht op de hoogte
te zijn van de inhoud van deze voorwaarden en heeft
zich hiermee akkoord verklaard op het moment van inschrijving.
b. Inschrijving heeft plaatsgevonden op het moment dat
het door de cursist ondertekende inschrijvingsformulier
door ons is ontvangen en wij de inschrijving schriftelijk
hebben bevestigd.

b. Dat de voortgang en progressie van de leerling regelmatig
door de instructeur worden aangegeven.

c. Onder cursist wordt in deze voorwaarden verstaan:
iedere natuurlijke persoon die aan een of meer
opleidingen wenst deel te nemen, dan wel als deelnemer door ons is aangenomen.

e. Dat er een goede verzekering is afgesloten voor het motorrijtuig, inzittende en bedrijfsaansprakelijkheid.

d. De verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de
lesovereenkomst de lesprijs te verhogen.
e. Bij niet tijdige betalingen is de verkeersschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen
te staken.
f. Openstaande lesgelden en/of examengelden worden
niet terugbetaald.
g. Pakketten zijn niet overdraagbaar aan derden.
h. Na het praktijkexamen maken wij een foto van de geslaagde leerling voor onze social media (Facebook etc.)
i. Het is de verantwoording van de leerling dat deze tijdig
in het bezit is van het theoriecertificaat. Eventuele gevolgen van het niet tijdig bezitten komen voor de rekening van de leerling.

2. Inschrijving
a. De belangstellende kan zich uitsluitend schriftelijk inschrijven door gebruik te maken van het door ons verstrekte inschrijvingsformulier. Het inschrijvingsformulier
dient volledig ingevuld en ondertekend aan ons geretourneerd te worden.
b. Wij behouden ons het recht voor om ons motiverende
redenen toelating tot een opleiding te weigeren.

c. Dat de benodigde aanvragen daadwerkelijk worden ingediend bij het CBR of BNOR.
d. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals is overeengekomen op het aanmeldingsformulier, volledig wordt benut
voor het geven van de rijles, waarin de voor- en
nabespreking is inbegrepen.

f. De leerling te wijzen op eventuele medische klachten, die
van invloed zijn op het besturen van een motorrijtuig.
g. De leerling weigeren te lessen als er op het moment van de
rijles sprake is van drank, drugs of andere bedwelmende of
geestverruimende middelen is geweest.

4. Verplichtingen leerling
De leerling is verplicht:
a. Zich te houden aan de door de rijschool of instructeur vastgelegde afspraken van de datum, tijd en plaats van de rijles
en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder
tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
b. De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit moet
echter wel 48 uur van tevoren gemeld worden, anders heeft
de verkeersschool het recht om 100% van de les in rekening
te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Een te laat
afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzegging in
verband met een dringende reden, waaronder wordt verstaan: een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van
de leerling, of van een familielid in de 1e en 2e graad.
c. Tijdens de rijlessen een geldig identiteitsbewijs bij zich te
hebben.
d. Te melden wanneer er sprake is van ontzegging van de
bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de
leerling dit nalaat te melden, is de rijschool en instructeur
niet aansprakelijk te stellen.

c. Inschrijving kan slechts voor een gehele opleiding plaatsvinden. Inschrijving voor een gedeelte van een opleiding
is derhalve niet mogelijk.

e. De slipcursus, indien dit bij het pakket zit, binnen één jaar na
slagen op te nemen.

d. Een lespakket is tot één jaar na de eerste factuurdatum
geldig.

a. De cursist dient het inschrijfgeld en cursusgeld voor aanvang
van de opleiding te voldoen. Op eventuele verrekeningen,
restitutie of kortingen kan nimmer een beroep worden gedaan.

3. Verplichtingen rijschool en instructeur
De rijschool en instructeur zijn verplicht ervoor te zorgen:
a. Dat les wordt gegeven met de daarvoor benodigde
bevoegdheid die voldoen aan de bepalingen van de
Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)

5. Betaling

7. Aansprakelijkheid
b. Betaling kan geschieden middels overschrijving naar
ons bankrekeningnummer of contant bij de rijschool.
Indien het cursusgeld voor aanvang van de opleiding
nog niet op ons bankrekeningnummer is bijgeschreven, dient op de eerste dag van de opleiding bewijs
van betaling mee te worden genomen. Zonder dergelijk bewijs is het niet toegestaan aan de opleiding
deel te nemen.
c. Indien niet aan de betalingsverplichting binnen de genoemde termijn is voldaan, is de cursist zonder nadere aankondiging daartoe in gebreke. De cursist is
vanaf dat moment 5% rente per maand verschuldigd
over het nog openstaande bedrag. Indien betaling uitblijft zullen wij genoodzaakt zijn onze incasso gemachtigde in te schakelen. Alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder buitengerechtelijke en gerechtelijke) komen voor rekening van de cursist. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het
openstaande bedrag met een minimum van €135,00.
d. In gevallen van medeondertekening door een bedrijf/
instelling, ouders/voogd of anderszins zullen wij het
verschuldigde lesgeld factureren aan de medeondertekenaar, tenzij uitdrukkelijk op het inschrijvingsformulier is aangegeven dat de factuur naar
de cursist gestuurd dient te worden.
e. Voor een spoed praktijkexamen voor studie, werk of
vertrek naar het buitenland, brengt de verkeersschool
€50,00 administratiekosten in rekening.

6. Beëindiging
a. Dit artikel is van toepassing op alle opleidingen van
Nijland Verkeersscholen.
b. Het is mogelijk tot annulering van de opleidingen
over te gaan. Bij annulering tot acht weken voor de
aanvang van de opleiding wordt het examengeld in
rekening gebracht. Bij annulering in de periode van
acht weken tot één week voor aanvang van de opleiding wordt de helft van de opleiding, inclusief
examengeld, in rekening gebracht. Indien de opleiding één week voor aanvang wordt geannuleerd,
wordt het totale cursusgeld en het examengeld in
rekening gebracht.
d. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door
het overlijden van de cursist.
e. De wederzijdse rechten en plichten welke uit de overeenkomst voortvloeien eindigen zodra de overeenkomst door beëindiging is ontbonden.

a. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet
in de wet is geregeld.
b. Indien wij ten gevolge van overmacht moeten afwijken van
de opgegeven cursusdata, zijn wij niet aansprakelijk voor
eventueel daaruit voortvloeiende schade, zoals gemaakte
reiskosten en niet gewerkte uren.
c. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt de verkeersschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij
de cursist in rekening.
d. De verkeersschool is niet aansprakelijk voor schaden, letsel
of diefstal en schaden die het gevolg zijn van opzet en/of
grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol,
verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

8. Toepasselijk recht
a. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering
daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

