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1. Definities
1.1. Rijschool: Rijschool Beugelsdijk, gevestigd Ondernemingsweg 3, 2404 HM te Alphen
aan den Rijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63104296.
1.2. Leerling: de natuurlijke of rechtspersoon die met Rijschool een Overeenkomst heeft
afgesloten of aan wie Rijschool een offerte daartoe heeft uitgebracht.
1.3. Dienst: het geven van rijlessen, lespakketten en het beschikbaar stellen van het
vervoersmiddels waarvoor lessen worden afgenomen door Leerling.
1.4. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
2. Algemene voorwaarden
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat Leerling
contact heeft opgenomen met Rijschool, dat wil zeggen dat deze Algemene Voorwaarden
toepassing hebben op de totstandkoming en de nakoming van de tussen Rijschool en
Leerling gesloten overeenkomst(en).
2.2. Deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing zolang Leerling Dienst van
Rijschool gebruikt en/of afneemt.
3. Prijzen
3.1. Alle prijzen op de offertes en prijsopgaven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en
andere heffingen, anders nader aangegeven op overeenkomst of offerte.
3.2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Rijschool gerechtigd de
gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Rijschool stelt Leerling tijdig en schriftelijk
op de hoogte van tariefswijzigingen. Leerling heeft bij een prijsverhoging recht
Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van Algemene Voorwaarden.
4. Verplichtingen Rijschool
4.1. Leerling krijgt praktijkles van een instructeur die voldoet aan de eisen Wet Rijonderricht
Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig instructeurscertificaat.
4.2. Leerling is verantwoordelijk voor de juistheid van haar gegevens bij opdracht tot
Overeenkomst. Ook tijdens de duur van de Overeenkomst is Leerling verantwoordelijk om
bedrijfsgegevens, NAW gegevens en contactgegevens actueel te houden.
4.3. Rijschool zal de opdracht die haar wordt gegeven zorgvuldig en naar belangen van
Leerling uitvoeren en streven naar een succesvol resultaat.
4.4. Rijschool zal Leerling naar maatstaf informatie verschaffen over de voortgang van de
Dienst.
4.5. De Dienst wordt volledig benut door Leerling.

4.6. Leerling maakt gebruik van de Dienst middels de auto waarin eerdere Diensten zijn
gegeven. In geval van overmacht gebruikt de Leerling in een zo vergelijkbaar mogelijke auto
de Dienst.
4.7. Rijschool beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering voor de aansprakelijkheid
gedurende het uitoefenen van de Dienst.

5. Verplichting
Leerling 5.1.
Leerling dient een minimale leeftijd te hebben van 16,5 jaar en dient een geldig
legitimatiebewijs te dragen. Eventuele boetes voor het niet dragen van een legitimatiebewijs
komen voor rekening van Leerling.
5.2. Leerling staat tijdig klaar op afgesproken plaats en/of tijd voor het afnemen van Dienst.
Rijschool wacht maximaal 15 minuten op afgesproken locatie. Indien Leerling niet verschijnt
heeft Rijschool het recht de Dienst in rekening te brengen.
5.3. Leerling mag de Dienst tot 24 uur vóór aanvang van de afspraak afzeggen of
verschuiven. Indien Leerling dit niet tijdig uitvoert heeft Rijschool het recht de Dienst in
rekening te brengen.
5.4. Leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of
psychische toestand, medicijngebruik, alcohol gebruik en/of drugsgebruik naar waarheid aan
Rijschool. Bij geen of onvolledige melding heeft Rijschool het recht de Dienst per direct op te
schorten en eventuele kosten uit genoemde situatie worden verhaald op Leerling.
6. Lespakketten
6.1. Bij afname van lespakketten is geen restitutie mogelijk indien niet alle uren uit het
pakket zijn benut.
6.2. Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de
opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het
praktijkexamen, zal Leerling eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.
7. Rijexamen
7.1. Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan
Leerling toegerekend kunnen worden, is Leerling verplicht de kosten te dragen voor een
nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
7.2. Indien het rijexamen niet kan doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of
sneeuw, dan hoeft Leerling het nieuwe rijexamen niet zelf te bekostigen. Rijschool heeft dan
het recht om Leerling de kosten van één rijles te berekenen.

8. Derde partij
8.1. Leerling behoudt zich het recht om diensten, die door Rijschool aangenomen zijn, door
derden verder te laten uitvoeren. De tot dan toe reeds uitgevoerde opdracht zal door
Rijschool verstrekt worden aan de door Leerling opgegeven derde persoon na een nader
overeen te komen vergoeding.
8.2. Indien Rijschool diensten of producten van derden betrekt bij de overeenkomst van
Leerling, zijn verscheidene bepalingen uit de algemene voorwaarden van deze
toeleverancier van toepassing op Overeenkomst die met Leerling is gesloten.
8.3. Indien Rijschool op verzoek van Leerling een begroting voor kosten van derden opstelt
zal deze begroting slechts een indicatie zijn van de werkelijke kosten. Rijschool kan namens
Leerling offertes aanvragen bij een derde partij, indien dit betrekking heeft op de gesloten
overeenkomst tussen
Leerling en Rijschool. 9.
Overmacht 9.1. In geval van overmacht, waaronder overstroming, oorlog, in- en uitvoer
belemmeringen, mobilisatie, stagnatie in toelevering, stakingen, binnenlandse onlusten niet
tot staat van levering wordt gesteld, waardoor Dienst niet nagekomen kan worden.
Uitvoering van de Dienst zal worden opgeschort dan wel worden beëindigd indien de
overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft voortgeduurd zonder enige verdere
verplichting van schadevergoeding.
9.2. In geval van ziekte van de instructeur zal Leerling hiervan tijdig op de hoogte worden
gesteld. Er wordt een vervangende afspraak gemaakt of een vervangende instructeur
ingezet. Leerling kan geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
10. Betalingen
10.1. Betaling dient te geschieden in EURO, anderzijds via SEPA overschrijving, andere
vorm van digitale transactie of contant.
10.2. Betalingen dienen plaats te vinden binnen eenentwintig dagen na factuurdatum. Indien
na het verstrijken van deze termijn door Rijschool nog geen volledige betaling is ontvangen,
is Leerling hierin verzuimt. Hiervoor is zij rente verschuldigd, die gelijk staat aan de wettelijk
bepaalde

