
Algemene voorwaarden 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN
VERKEERSCHOOL  CREEMERS-BELFORT TE MAASTRICHT.

Artikel 1 Verplichting rijschool.

De rijschool dient er zorg voor te dragen:

- Dat de les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepaling van de W.R.M.
- Dat de leerling zoveel mogelijk rijles krijgt van dezelfde instructeur.
- Dat uiterlijk 2 weken na de datum waarop overeenstemming met de leerling is bereikt dat het

onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en de leerling de kosten van het onderzoek
aan de rijschool heeft voldaan, de aanvraag daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen, Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid of de CCV, onder voldoening van de
daarvoor geldende bedragen en gelden.

- Dat de leerling via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor zij of hij
is opgeroepen door het CBR, CCV of BNOR de beschikking heeft over hetzelfde les- voertuig of motor als
waarin hij rijles heeft ontvangen, of tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde type.

- Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de les overeenkomst, volledig wordt
benut voor het geven van rijles.

- Rijschool verbindt zich om vertrouwelijk om te gaan met alle door de leerling aan hem toevertrouwde
gegevens.

Artikel 2 Verplichtingen leerling.

De leerling is verplicht:

a. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles ( door de rijschool wordt een
wachttijd van 15 minuten in acht   genomen) en bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur
zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.

b. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd (
zondagen en feestdagen worden niet meegerekend).

c. Alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de lessen op te volgen.
d. Het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals bij voorbeeld het aantal te volgen lessen in een

week tot aan de datum van het onderzoek na te komen.
e. De leerling dient bij het onderzoek naar de rijvaardigheid bij zowel het theorie-examen, dan het

praktijkexamen een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
f. Bij het praktijkexamen dient hij of zij tevens een geldig theoriecerti�caat mee te nemen.
g. Na inschrijving heeft de leerling een bedenktijd van 14 dagen om zijn lesovereenkomst te annuleren.
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Artikel 3 Betaling.

1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet de betaling van het lesgeld en de kosten,
verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk
theorieles contant of per pin worden voldaan.

2. De kosten van de noodzakelijke leerboeken voor de praktijk - en /of theorieles dienen bij a�evering van
die zaken contant of per pin worden voldaan.

3. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de prijzen te verhogen. De leerling
heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst binnen twee weken na kennisneming van de
prijsverhoging te ontbinden.

4. Indien niet conform de leden 2 en 3 contant betaald wordt en er niet uitdrukkelijke een ander moment
van betaling is overeengekomen dan wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is
overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan is de rijschool vanaf
dat moment gerechtigd over het beschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met  2 % op
jaarbasis in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment
dat de betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het
verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de rijschool uitstel van
betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot
betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.

5. Indien de leerling na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is de rijschool
gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de
gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de
rijschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie
de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke
kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €
22,69.

6. Betaald lesgeld, wordt onder geen enkele voorwaarden terugbetaald. Het tegoed kan alleen gebruikt
worden voor lessen of lesmateriaal.

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid c.q. herhalingsonderzoek (verder te
noemen het onderzoek)

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van
het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de eigen verklaring contant aan de rijschool worden
voldaan.

2. Zeven dagen na de datum van aanvraag en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling
recht op zijn oproepkaart, eventueel per mail waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij
het CBR, het CCV, of het BNOR is ingediend.

3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling, draagt de leerling zelf
verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt)
bij de aanvraag van het onderzoek aan de rijschool is opgegeven.

4. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzingen van het
theorie en praktijk gedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de
leerling een speci�catie van die prijswijzingen door te geven.
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Artikel 5 – onderzoek naar de rijvaardigheid

1. Indien het CBR, het CCV, of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de
afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de leerling het lesgeld
 van een rijles in rekening brengen voor het opnieuw aangevraagde examen.

2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
a. een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is

overleden en de begrafenis nog niet  heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag
van het onderzoek zelf;

b. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door overmacht
niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van

het CBR, het CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend
lesvoertuig van hetzelfde of van gelijkwaardig type beschikbaar is, zal de rijschool ervoor
zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt gevraagd, indien de leerling dit
wenst. De rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt
zonder kosten voor de leerling.

3. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de rijschool bovendien dat de leerling,
 indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie werkelijke uren (180 minuten) gratis rijlessen
ontvangt.

Artikel 6 – beëindiging van de lesovereenkomst

1. Indien de lesovereenkomst niet is aangedaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan
voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de rijschool worden
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en wel tegen de eerste dag van
een kalendermaand.

2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast
overeengekomen periode (bv. De gecomprimeerde rij – opleiding) kan de leerling de
lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem / haar
redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de
reeds genomen lessen vermeerderd met de prijs van een lesuur, alsmede de administratiekosten te
vergoeden. Indien het bedrag ineens bij vooruitbetaling is voldaan dan zal de rijschool het
verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door hem aan het CBR, het CCV, of BNOR
betaalde examengeld en een bedrag naar rato van het aantal reeds genoten lessen  vermeerderd
met een vergoeding gelijk aan de prijs van een lesuur alsmede de administratiekosten.

3. De rijschool kan de lesovereenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste
periode, slechts beëindigen voor dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool onmogelijk
verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)
gelden, waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd, onverminderd de in artikel 7 dezer
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overeenkomst gemelde mogelijkheid van de leerling zich te wenden tot het aldaar genoemde
Bemiddelingsbureau.

Artikel 7 – vrijwaring

1. De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan – of
overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek met uitzondering van die voorvallen die
het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik door de leerling
van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

2. Indien de leerling ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechtelijke uitspraak niet de
bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch
rijles neemt, dan wel indien de opgave onjuist zou zijn, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en
zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere �nanciële
consequenties geheel overnemen.

Artikel 8 – aanvullende voorwaarden

1. Indien er sprake is van een rij- leskamp dan wel een gecomprimeerde rij- opleiding is de rijschool
gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen.

2. Aanvullende voorwaarden zijn bedoeld in lid 1 dienen bij de lesovereenkomst gevoegd te zijn en
worden geacht daarvan deel uit te maken.

Artikel 9 – Klachtenprocedure

1. De leerling die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze
ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de
klachten ter plaatse proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen
worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk of per email voorleggen aan de directie van
Verkeersschool Creemers-Belfort, Koning Clovisstraat 7, 626AE Maastricht of
m.biesmans1@home.nl. De directie zal binnen 5 werkdagen antwoorden op de klacht en deze
vertrouwelijk behandelen. Wanneer u er met de directie niet uit kunt komen is er tot slot nog de
volgende mogelijkheid:

2. Bemiddeling en Geschillenregeling.
De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen de leerling en “Verkeersschool Creemers-Belfort
kunt u een beroep doen op bemiddeling. Deze bemiddeling wordt verleent door het Bovag
Bemiddelingsbureau, Postbus 1100, 3800DC Bunnik, tel 0900-2692258 ( € 0,30 per minuut).

Wij conformeren ons aan de bevindingen van de Bovag.

3. Iedere klacht en de wijze van afhandelen wordt geregistreerd voor een periode van 2 jaar.
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Artikel 10- betalingsvoorwaarden

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet de betaling van het lesgeld
contant worden voldaan aan de rijinstructeur bij aanvang van de les. Indien dit niet mogelijk is, is de
rijinstructeur gerechtigd de les op te schorten en de kosten zullen op de leerling worden verhaald.

2. Wanneer de les niet contant wordt betaald aan de rijinstructeur ( dit volgens afspraak tussen leerling
en rijschool) ontvangt u van e rijschool een factuur. Wordt deze factuur niet binnen 14 dagen
voldaan, dan is de rijschool gemachtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso- gerechts-
en ander inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de advocaat en de werkelijk gemaakte
te speci�ceren buitengerechtelijke kosten.

3. Pakketten worden per overeenkomst vastgelegd, waarbij de totale kosten op de dag van slagen
moeten zijn afgerekend. Bij wanbetaling is de rijschool gerechtigd het verschuldigde bedrag te
verhogen met de incasso- gerechts en andere inningskosten. Waaronder begrepen de kosten van de
advocaat en de werkelijk gemaakte kosten. Intake lessen worden alleen maar verstrekt indien de
leerling ook daadwerkelijk rijlessen gaat volgen. Dit kan d.m.v. losse lessen of pakketten.

4. De kosten van het examenaanvraag dienen gelijktijdig met de examenaanvraag contant of per pin
aan de rijschool te worden betaald. Dezelfde voorwaarden gelden ook voor de tussen tijdse toets en
het theorie examen.

5. Indien het theorie- of praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens het door de leerling niet of
niet tijdig verschijnen of geen juiste documenten bij zichzelf heeft, draagt de leerling zelf de
verantwoordelijkheid voor alle kosten.

6. Overige betalingsafspraken dienen in overleg te gaan met de rijschool en worden schriftelijk
vastgelegd alvorens de rijlessen zullen plaats vinden ( zie verder artikel 8.2)

De rijschool dient er zorg voor te dragen:

a. Dat de les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepaling van de W.R.M.
b. Dat de leerling zoveel mogelijk rijles krijgt van dezelfde instructeur.
c. Dat uiterlijk 2 weken na de datum waarop overeenstemming met de leerling is bereikt dat het

onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en de leerling de kosten van het
onderzoek aan de rijschool heeft voldaan, de aanvraag daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid of de CCV, onder
voldoening van de daarvoor geldende bedragen en gelden.

d. Dat de leerling via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor zij of
hij is opgeroepen door het CBR, CCV of BNOR de beschikking heeft over hetzelfde les- voertuig of
motor als waarin hij rijles heeft ontvangen, of tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde type.

e. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt
benut voor het geven van rijles.

f. Rijschool verbindt zich om vertrouwelijk om te gaan met alle door de leerling aan hem
toevertrouwde gegevens.
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Art.2 Verplichtingen leerling.

De leerling is verplicht:

a. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles ( door de rijschool wordt een
wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur
zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.

b. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken
tijd ( zondagen en feestdagen worden niet meegerekend).

c. Alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de lessen op te volgen.
d. Het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals bij voorbeeld het aantal te volgen lessen in

een week tot aan de datum van het onderzoek na te komen.
e. De leerling dient bij het onderzoek naar de rijvaardigheid bij zowel het theorie-examen, dan het

praktijkexamen een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
f. Bij het praktijkexamen dient hij of zij tevens een geldig theoriecerti�caat mee te nemen.
g. Na inschrijving heeft de leerling een bedenktijd van 14 dagen om zijn lesovereenkomst te annuleren.

Artikel 3 Betaling.

1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet de betaling van het lesgeld en de kosten,
verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk
theorieles contant of per pin worden voldaan

2. De kosten van de noodzakelijke leerboeken voor de praktijk - en /of theorieles dienen bij a�evering
van die zaken contant of per pin worden voldaan.

3. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de prijzen te verhogen. De leerling
heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst binnen twee weken na kennisneming van de
prijsverhoging te ontbinden.

4. Indien niet conform de leden 2 en 3 contant betaald wordt en er niet uitdrukkelijke een ander
moment van betaling is overeengekomen dan wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is
overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan is de rijschool
vanaf dat moment gerechtigd over het beschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met  2
% op jaarbasis in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf
het moment dat de betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze
verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de
rijschool uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot
contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.

5. Indien de leerling na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is de rijschool
gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de
gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de
rijschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van
wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De
buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met
een minimum van € 22,69.
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6. Betaald lesgeld, wordt onder geen enkele voorwaarden terugbetaald. Het tegoed kan alleen gebruikt
worden voor lessen of lesmateriaal.

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid c.q. herhalingsonderzoek (verder te
noemen het onderzoek)

1.        Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag
van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de eigen verklaring contant aan de rijschool worden
voldaan.

2.        Zeven dagen na de datum van aanvraag en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de
leerling recht op zijn oproepkaart, eventueel per mail waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het
onderzoek bij het CBR, het CCV, of het BNOR is ingediend.

3.        Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling, draagt de leerling zelf
verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij
de aanvraag van het onderzoek aan de rijschool is opgegeven.

4.        De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzingen van
het theorie en praktijk gedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de
leerling een speci�catie van die prijswijzingen door te geven.

Artikel 5 – onderzoek naar de rijvaardigheid

1.       Indien het CBR, het CCV, of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de
afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de leerling het lesgeld van een rijles in rekening
brengen voor het opnieuw aangevraagde examen.

2.Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:

a.        een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de
begrafenis nog niet  heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;

b.        het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door overmacht niet ter
beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;

c.        het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR,
het CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of
van gelijkwaardig type beschikbaar is, zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw
onderzoek wordt gevraagd, indien de leerling dit wenst. De rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van
het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.

3.In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de rijschool bovendien dat de leerling, indien
hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie werkelijke uren (180 minuten) gratis rijlessen ontvangt.
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Artikel 6 – beëindiging van de lesovereenkomst

1.        Indien de lesovereenkomst niet is aangedaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan
voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de rijschool worden opgezegd
met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en wel tegen de eerste dag van een
kalendermaand.

2.        Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast
overeengekomen periode (bv. De gecomprimeerde rij – opleiding) kan de leerling de lesovereenkomst
slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem / haar redelijkerwijs niet verwacht kan
worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genomen lessen vermeerderd met
de prijs van een lesuur, alsmede de administratiekosten te vergoeden. Indien het bedrag ineens bij
vooruitbetaling is voldaan dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het
door hem aan het CBR, het CCV, of BNOR betaalde examengeld en een bedrag naar rato van het aantal reeds
genoten lessen  vermeerderd met een vergoeding gelijk aan de prijs van een lesuur alsmede de
administratiekosten.

3.        De rijschool kan de lesovereenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste
periode, slechts beëindigen voor dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool onmogelijk verwacht kan
worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de leerling van die (les) gelden, waarvoor de
rijschool nog niet heeft gepresteerd, onverminderd de in artikel 7 dezer overeenkomst gemelde
mogelijkheid van de leerling zich te wenden tot het aldaar genoemde Bemiddelingsbureau.

Artikel 7 – vrijwaring

1.        De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan – of
overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek met uitzondering van die voorvallen die het
gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik door de leerling van alcohol,
verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

2.        Indien de leerling ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechtelijke uitspraak niet de
bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles
neemt, dan wel indien de opgave onjuist zou zijn, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel
terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere �nanciële consequenties geheel
overnemen.

Artikel 8 – aanvullende voorwaarden

1.        Indien er sprake is van een rij- leskamp dan wel een gecomprimeerde rij- opleiding is de rijschool
gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen.

2.        Aanvullende voorwaarden zijn bedoeld in lid 1 dienen bij de lesovereenkomst gevoegd te zijn en
worden geacht daarvan deel uit te maken.
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Artikel 9 – Klachtenprocedure

1.         De leerling die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze
ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de
klachten ter plaatse proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden
opgelost, kan de cursist deze schriftelijk of per email voorleggen aan de directie van Verkeersschool
Creemers-Belfort, Koning Clovisstraat 7, 626AE Maastricht of m.biesmans1@home.nl. De directie zal binnen
5 werkdagen antwoorden op de klacht en deze vertrouwelijk behandelen. Wanneer u er met de directie niet
uit kunt komen is er tot slot nog de volgende mogelijkheid:

2.         Bemiddeling en Geschillenregeling.

De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen de leerling en “Verkeersschool Creemers-Belfort kunt u
een beroep doen op bemiddeling. Deze bemiddeling wordt verleent door het Bovag Bemiddelingsbureau,
Postbus 1100, 3800DC Bunnik, tel 0900-2692258 ( € 0,30 per minuut).

Wij conformeren ons aan de bevindingen van de Bovag.

3.         Iedere klacht en de wijze van afhandelen wordt geregistreerd voor een periode van 2 jaar.

Artikel 10- betalingsvoorwaarden

1.       Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet de betaling van het lesgeld
contant worden voldaan aan de rijinstructeur bij aanvang van de les. Indien dit niet mogelijk is, is de
rijinstructeur gerechtigd de les op te schorten en de kosten zullen op de leerling worden verhaald.

2.       Wanneer de les niet contant wordt betaald aan de rijinstructeur ( dit volgens afspraak tussen leerling
en rijschool) ontvangt u van e rijschool een factuur. Wordt deze factuur niet binnen 14 dagen voldaan, dan is
de rijschool gemachtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso- gerechts- en ander
inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de advocaat en de werkelijk gemaakte te speci�ceren
buitengerechtelijke kosten.

3.       Pakketten worden per overeenkomst vastgelegd, waarbij de totale kosten op de dag van slagen
moeten zijn afgerekend. Bij wanbetaling is de rijschool gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met
de incasso- gerechts en andere inningskosten. Waaronder begrepen de kosten van de advocaat en de
werkelijk gemaakte kosten. Intake lessen worden alleen maar verstrekt indien de leerling ook daadwerkelijk
rijlessen gaat volgen. Dit kan d.m.v. losse lessen of pakketten.

4.       De kosten van het examenaanvraag dienen gelijktijdig met de examenaanvraag contant of per pin aan
de rijschool te worden betaald. Dezelfde voorwaarden gelden ook voor de tussen tijdse toets en het theorie
examen.

5.       Indien het theorie- of praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens het door de leerling niet of
niet tijdig verschijnen of geen juiste documenten bij zichzelf heeft, draagt de leerling zelf de
verantwoordelijkheid voor alle kosten.
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6.       Overige betalingsafspraken dienen in overleg te gaan met de rijschool en worden schriftelijk
vastgelegd alvorens de rijlessen zullen plaats vinden ( zie verder artikel 8.2)

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de internetpagina van
verkeersschool Creemers-Belfort besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de internetpagina wordt
gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op onze internet pagina wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden
zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Dit geldt eveneens voor prijswijzigingen. Mocht u vragen of
opmerkingen hebben stuur ons dan een mail via de contact pagina van onze site of neem contact met ons
op.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de internetpagina van verkeersschool
Creemers-Belfort of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze internetpagina te kunnen raadplegen. Wij zijn
ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die
door middel van deze internetpagina verkregen is.Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de
samenstelling van de internetpagina van verkeersschool Creemers-Belfort besteden, is het mogelijk dat de
informatie die op de internetpagina wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op onze internet pagina wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden
zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Dit geldt eveneens voor prijswijzigingen. Mocht u vragen of
opmerkingen hebben stuur ons dan een mail via de contact pagina van onze site of neem contact met ons
op.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de internetpagina van verkeersschool
Creemers-Belfort of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze internetpagina te kunnen raadplegen. Wij zijn
ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die
door middel van deze internetpagina verkregen is.


