Algemene voorwaarden motor training, LangelaanFY (motorrijplezier.com)
1. Het inschrijfgeld wordt vooruitbetaald naar rekening
NL98 KNAB 0258474041 t.n.v. F.Y. Langelaan .
Een factuur zal per email verstuurd worden.
2. De cursist komt naar de training met deugdelijke
kleding & helm, op een motorfiets die technisch aan
de wettelijke eisen voldoet.
3. De motor is verzekerd voor de landen waar tijdens de
cursus gereden wordt, zonder uitsluitingen van
aansprakelijkheidsdekking te kennen bij deelname
aan georganiseerde trainingen.
4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor evt.
reparaties onderweg en/of pechhulp dekking in het
buitenland.
5. De cursist mag tot 7 dagen voor de training
telefonisch annuleren met 80% restitutie, na aftrek
van evt. reeds gemaakte hotel kosten door
LangelaanFY; bij een latere telefonische annulering
door de cursist volgt een restitutie van 50%.
6. De cursist kan zich laten vervangen, mits deze
persoon aan de hier genoemde voorwaarden voldoet
en dit formulier ondertekent.
7. Het niet verschijnen op de training van de
(vervangende) cursist tot max. 15 minuten na het
aanvangstijdstip van de training zoals gemeld in de
uitnodiging van LangelaanFY, staat gelijk aan
annulering zonder restitutie.
8. LangelaanFY behoudt steeds het recht om de training
met goede redenen te annuleren. Dan volgt restitutie
van het inschrijfgeld of er wordt in overleg met de
cursist een nieuwe datum gepland voor de training.
Eventuele kosten die door de cursist reeds gemaakt
zijn (bijv. hotel boeking) kunnen niet in rekening van
LangelaanFY gebracht worden.
9. Mocht door pech of ziekte van een cursist of
instructeur tijdens de cursus niet meer gereden
kunnen worden, dan wordt gezamenlijk max. 1u
gewacht op een oplossing. Daarna wordt de training
afgebroken en is ieder zelf verantwoordelijk om terug
te reizen; natuurlijk wordt onderling zo veel mogelijk
geholpen bijv. door achterop te laten rijden. Bij het
noodzakelijk afbreken van de training vanwege pech
of ziekte vóór 13u van de 1e training dag wordt 50%
van het inschrijfgeld vergoed; bij het later afbreken
volgt geen restitutie.
10. De instructeur kan naar eigen inzicht en met goede
redenen te allen tijde de training afbreken, bijv. als de
cursist geen deugdelijke motor of helm heeft, de
instructies niet opvolgt of onverantwoord rijgedrag
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vertoont. Terugrijden is dan op eigen gelegenheid,
zonder restitutie.
Mocht de cursist tijdens de training zelf niet meer
willen deelnemen, dan wordt in overleg de training
afgebroken en rijdt de cursist op eigen gelegenheid
terug, zonder restitutie.
De cursist is volgens de wet de wettelijke bestuurder;
evt. verkeersboetes zijn dan ook voor rekening van
de cursist. Ook kan de instructeur niet aansprakelijk
worden gesteld voor evt. overtredingen of
ongelukken.
De cursist verklaart dat hij/zij afziet van vorderingen,
ongeacht van welke aard, in verband met schade die
door deelneming aan de training ontstaat, en wel ten
opzichte van LangelaanFY en zijn instructeurs.
De cursist verklaart geen medische of andere
beperkingen te hebben waarvan hij/zij redelijkerwijs
kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op
de training.
De cursist verklaart dat zijn/haar bevoegdheid om de
motor te besturen niet is ontzegd, noch zijn/haar
rijbewijs is ingevorderd.
Indien bovenstaande verklaringen van de leerling
onjuist zijn, kan LangelaanFY hiervoor niet
aansprakelijk worden gesteld en vrijwaart de cursist
de rijschool volledig van alle (financiële)
consequenties.

Met het ondertekenen van dit document verklaar ik
het bovengenoemde gelezen, begrepen en akkoord te
hebben bevonden.
Naam cursist

:

Mobiel nr.

:

Email

:

Handtekening & datum :

Bovenstaande data wordt door LangelaanFY alleen
gebruikt voor de training en niet verder verspreid.

Reuver, 18 maart 2021. Deze voorwaarden vervangen alle eerder uitgegeven voorwaarden.

