HUISREGELS / VOORWAARDEN
1. Afspraken worden altijd in overleg met u gemaakt, afspraken genoteerd in het
handschrift van de instructeur trice op de les afspraakkaart zijn bindend, anders afspraak
in onze elektronische agenda.
2. Zorg dat je 15 minuten voor aanvang van de les klaar staat, de lestijd die genoteerd staat is de
tijd waarop de les aanvangt.

3. Bent u op het afgesproken tijdstip niet thuis of niet aanwezig op de rijschool, annuleert u
de afgesproken rijles niet binnen 24 uur voor aanvang van de afgesproken rijles, brengen
wij u de gehele lesprijs in rekening, bij 48 uur van te voren bedraagt dit 50%.
4. Afspraken in de elektronische agenda kunnen door de cursist zelf worden verwijderd,
binnen de 48 uur en 24 uur op dit moment gaat automatisch regel 3 inwerking.
5. Nadat de data voor, theorie auto en motor, en de tussentijdse toets auto, auto examen, rijtest,
voertuigbeheersing en verkeersdeelneming zijn vast gelegd bij het CBR kunnen deze niet worden
gewijzigd. Kosten die hier uit voortkomen, komen voor rekening cursist.

6. Bij ziekte of verhindering van de instructeur bij een examen zal voor vervanging worden gezorgd.
7. Een rijopleiding dient 48 uur voor het examen volledig te zijn betaald en op rekenig te staan, is
dit niet het geval gaat het examen niet door, kosten die hier uit voort komen zijn voor rekening
van de cursist.

8. Tussen tijds stoppen met de rijopleiding is voor risico van de cursist, en zullen er geen gelden
worden terug betaald.

9. Mochten erna het behalen van het examen, rijbewijs lessen uit het pakket over zijn, worden deze
terug betaald aan de cursist.

10. Het gebruik van de telefoon tijdens of na de les is in de lesauto ten strengste verboden, alleen in
noodgevallen en in overleg met de instructeur-trice.

11. De rijschool zal zorg dragen dat het lesvoertuig of voertuigen voldoen aan alle wettelijke eisen
dan wel in technisch goede staat verkeren, en ook beschikken over de juiste papieren en
verzekeringen, en ook voldoen aan de eisen van het CBR.

12. Eigenverklaring, medicheverklaring deze dient door de cursist zelf te worden aangevraagd bij het
CBR. Een niet ingevulde eigenverklaring zorgt er voor dat een examen voor de categorie
A,AM,B,BE geen doorgang heeft en alle kosten die hieruit voort komen , komen zijn voor
rekening van de cursist.

13. Uwe persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor aanvraag van examens bij het CBR, door
het onder tekenen van de lesovereenkomst gaat u hiermee akkoord.

