Algemene voorwaarden motor rijlessen LangelaanFY (motorrijplezier.com)
Uw motor instructeur: Fred Langelaan
St Lambertusweg 20, 5953 CJ Reuver, 06 83988711
Voorwaarden/verklaringen
1. Het lesgeld wordt overgemaakt (bijv. via een betaalverzoek) na iedere les of vooraf;
les pakketten worden vooruitbetaald. Een volgende les zal pas starten als voorgaande
lessen betaald zijn. Alle betalingen voor de motor lessen s.v.p. naar rekening
NL98 KNAB 0258474041 t.n.v. F.Y. Langelaan .
Een overzicht van alle betalingen zal via een factuur per email verstuurd worden.
2. Een les pakket kan voortijdig gestopt worden door de leerling of de rijschool. Een
restitutie van het lesgeld door de rijschool zal dan naar verhouding plaats vinden, met
uitzondering van de gemaakte CBR examen kosten. De data voor de CBR examens
worden in overleg met de leerling vastgezet; daarna zijn de examen kosten voor de
leerling en worden vooruitbetaald (via een pakket). De rijschool behoudt het recht om
de examen datum met goede redenen te verzetten, zonder extra kosten voor de
leerling. Ook deze nieuwe datum wordt in overleg met de leerling bepaald.
3. Het AVD-examen (=op de weg) kan pas worden aangevraagd ná het
a) behalen van het AVB-examen (=motor beheersing) én
b) het CBR Theorie examen Motor én
c) de goedgekeurde CBR Gezondheidsverklaring én andere verplichtingen van het
CBR (bijv. machtigen van de rijschool) door de leerling zelf aan te vragen.
4. Hou er rekening mee dat de wet de motor leerling als wettelijke bestuurder ziet; evt.
verkeersboetes zijn dan ook voor rekening van de leerling. Ook kan de instructeur niet
aansprakelijk worden gesteld voor evt. overtredingen of ongelukken.
5. De leerling meldt evt. medische of andere beperkingen aan de rijschool waarvan hij/zij
redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid
een motorvoertuig te besturen. De instructeur bepaalt dan of de les door kan gaan.
6. De leerling verklaart dat zijn/haar bevoegdheid om motorvoertuigen te besturen niet is
ontzegd, noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd.
7. Indien bovenstaande verklaringen van de leerling onjuist zijn, kan de rijschool
hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en vrijwaart de leerling de rijschool
volledig van alle (financiële) consequenties.
Informatie van de leerling
Onderstaande informatie wordt door de rijschool alleen gebruikt voor de lessen en wordt niet
verder verspreid, behalve de noodzakelijke informatie bij examen aanvragen bij het CBR.
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Reuver, 18 maart 2021. Deze voorwaarden vervangen alle eerder uitgegeven voorwaarden.

