
Algemene voorwaarden rijschool RijbeGijs. 

 

Na de aanschaf van een pakket of losse lessen, zijn de algemene voorwaarden van kracht. 

 

Artikel 1 – Verplichtingen rijschool  

De rijschool is verplicht zorg te dragen voor:  

1. Dat er les wordt gegeven die voldoen aan de bepalingen van de Wet-Rij-onderricht Motorrijtuigen 

(WMR). 

2. Dat de leskaart na elke gereden rijles wordt bijgewerkt via de PlanGo-app en na elke les gesproken 

wordt over de progressie van de leerling.  

3. Dat de aanvraag voor TTT en examens door de rijschool, onder voldoening van de daarvoor 

geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden, daadwerkelijk is ingediend bij 

de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), uiterlijk 2 weken na de datum waarop 

in overleg met de leerling is besloten dat de toets of het examen voor de rijvaardigheid kan worden 

aangevraagd en waarop de leerling de kosten van deze toets of examen aan de rijschool heeft voldaan.  

4. Dat de leerling, die via de rijschool een TTT of examen heeft aangevraagd, op de datum en tijd 

waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR om de toets of het examen af te leggen de beschikking 

heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over 

een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type.  

5. De leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan 

verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van de TTT of het examen. 

 

Artikel 2 – Verplichtingen leerling 

De leerling is verplicht:  

1. Zich te houden aan de op de les-afsprakenkaart in de PlanGo-app vastgelegde afgesproken datum, 

tijd en plaats voor de rijles, door de rijschool wordt een wachttijd van 5 min. in acht genomen en bij 

niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;  

2. De volledige lesprijs te voldoen indien de les wordt afgezegd binnen 24 uur voor de op de les-

afsprakenkaart afgesproken tijd. Afzeggingen dienen telefonisch te worden gedaan, bij geen gehoor bij 

de rijschool kan middels een WhatsApp bericht de les ook worden afgezegd.  

3. Alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen  

4. Het overeengekomen lesschema met de rijschool, zoals de aan te leren lesonderdelen en het aantal 

te volgen rijlessen per week, na te komen tot aan het examen;  

5. Bij elke rijles/TTT/praktijkexamen een geldig identiteitskaart bij zich te hebben. 

 

 

 



Artikel 3 – Betaling 

1. De rijschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te 

brengen.  

2. Losse lessen dienen voor aanvang van de rijles voldaan zijn.  

3. Bij aankoop van een volledig pakket zullen alle kosten in een keer volledig voldaan te moeten 

worden voor aanvang van de tweede les. Een pakket bevat de volgende zaken: Het x aantal rijlessen, 

de (eventuele) TTT, het examen en inschrijfgeld/administratiekosten. In overleg kan er een 

termijnbetaling worden afgesproken bij pakket C en D.    

4. De leerling dient de bedragen op tijd te betalen, voor het verstrijken van de betalingsdatum. Doet 

hij/zij dat niet, dan stuurt de rijschool een kosteloze betalingsherinnering en krijgt de leerling een 

nieuwe betalingstermijn. Als deze laatste betalingstermijn ook is verstreken dan is de rijschool 

gerechtigd om rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de 

wettelijke rente.  

5. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de rijschool gerechtigd tot 

opzegging van de overeenkomst wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld, en een redelijke 

betalingstermijn is overschreden. De rijschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis 

te stellen. 

 

Artikel 4 – Vrijwaring 

1. De rijschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder 

toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of over-

rijdingen 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 bij 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 rechterlijke uitspraak niet de 

bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles 

neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel ter 

zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel 

overnemen. 

 

Artikel 5 – Persoonsgegevens  

1. De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld in de Plan Go-app worden door de 

rijschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Aan de 

hand van deze verwerking kan de rijschool: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service 

verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-

informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De rijschool zal persoonsgegevens niet delen 

met derden. 


