Algemene voorwaarden autorijschool Djan

Artikel 1. Verplichtingen autorijschool Djan
1. Dat er les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de Wet Rijonderricht
Motorvoertuigen (WRM) dan wel wettelijke regelgeving die daarvoor in de plaats mocht
komen.
2. De leerling krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur. Bij wijze van uitzondering
kan het voorkomen dat je van een andere instructeur les krijgt.
3. Dat de leerling die via autorijschool Djan het praktijkexamen heeft aangevraagd op de
datum en de tijd waarop hij is opgeroepen door het CBR tot het afleggen van dit
praktijkexamen, de beschikking heeft over hetzelfde dan wel een gelijkwaardig type voertuig
als waarmee de lessen hebben plaatsgevonden.
4. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, te weten 60 minuten, volledig wordt benut voor het
geven van rijles.
5. Autorijschool Djan heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor autorijschool Djan ten
opzichte van de leerling aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
Artikel 2. Verplichtingen leerling
De leerling is verplicht:
1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles en bij niet
verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging de volledige lesprijs te
voldoen. De instructeur van autorijschool Djan zal 10 minuten wachten op de afgesproken
plaats.
2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 24 uur voor de
afgesproken tijd.
3. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht als er dringende redenen voor zijn
waardoor redelijkerwijs niet van de leerling gevergd kan worden dat hij de kosten van de
rijles moet voldoen. Dit is niet snel het geval. Een dringende reden is bijvoorbeeld als er een
overledene is in zijn naaste familie (t/m 2e graad) en de begrafenis moet nog plaatsvinden of
als hij met spoed is opgenomen in het ziekenhuis.
4. Bij een tussentijdse toets en bij het praktijkexamen moet hij een geldig theoriecertificaat en
een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.
5. De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
6. Voorafgaand aan de eerste rijles verstrekt de leerling alle noodzakelijke informatie over zijn

medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik en of overige
(les)onbevoegdheid (juridische zaken) naar waarheid aan autorijschool Djan.
7. Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in lid 6 vermeld staat, dan heeft de
autorijschool Djan het recht per direct het recht de opleiding te beëindigen zonder enige
restitutie van lesgelden.
8. Bij schade ontstaan als gevolg van de in lid 6 genoemde situaties heeft autorijschool Djan
het recht dit te verhalen op de leerling.
9. Zijn volledige medewerking te verlenen aan een juiste schadeafhandeling in geval hij
deelnemer dan wel getuige is van een botsing of aanrijding tijdens een rijles of examen.
Artikel 3. Betaling
1. Autorijschool Djan is gerechtigd een bedrag aan administratiekosten in rekening te
brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste rijles te voldoen.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van de
lesprijs contant na de les plaatsvinden.
3. Autorijschool Djan is gerechtigd om de tarieven aan te passen in verband met
marktwerking. Reeds overeengekomen afspraken worden door autorijschool Djan
nagekomen.
4. Indien betaling van het verschuldigde lesgeld aan Autorijschool Djan niet tijdig en/of
volledig geschiedt, is de leerling automatisch in verzuim. Autorijschool Djan zal dan haar
verplichtingen staken totdat de vordering is voldaan.
5. Autorijschool Djan zal de leerling aanmanen hetgeen verschuldigd is aan haar te betalen
binnen 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling, dan kan autorijschool Djan de vordering ter
incasso uit handen geven aan derden. Alsdan is autorijschool Djan gerechtigd het
verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten kunnen zowel uit
gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten bestaan.
6. Indien de leerling in het verzuim blijft na aanmaning als in lid 5 bedoeld het verschuldigde
bedrag aan autorijschool Djan te betalen, is autorijschool Djan gerechtigd tot opzegging van
de overeenkomst over te gaan.
Artikel 4. Examens
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de kosten van of ten
behoeve van de aanvraag van examens vooraf aan autorijschool Djan te worden voldaan.
Deze kosten zijn verschuldigd en niet restitueerbaar na aanvraag van het examen. Mocht de
leerling niet, niet tijdig of niet volledig de verschuldigde kosten aan autorijschool Djan
hebben betaald, dan is autorijschool Djan gerechtigd om het examen te annuleren,
onverminderd de gehoudenheid van de leerling deze kosten aan autorijschool Djan te
voldoen.
2. Indien de instructeur van mening is dat de leerling (na afname van het aantal lessen
behorende bij het gekozen pakket) nog onvoldoende klaar is voor het praktijkexamen
rijbewijs B kan de instructeur besluiten geen praktijkexamen aan te vragen.

3. Indien het onderzoek niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat bij de afgesproken
plaats verschijnt, of omdat de leerling niet de vereiste documenten kan tonen, dan zijn de
kosten voor de aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de leerling.

Artikel 5. Beëindigen lesovereenkomst
1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is
aangegaan voor een vaste periode, kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als
autorijschool Djan worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van 2 weken.
2. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag dan heeft de leerling in dit geval
recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag onder aftrek van het reeds aan
CBR of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen. De leerling is niet verplicht
gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen.
3. Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, dan
kan de leerling deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem
redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder gebondenheid de prijs van
een lesuur verhoogd met de administratiekosten te vergoeden. Als het bedrag in een keer
vooruitbetaald is, dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met
het door hem betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen en administratiekosten met een
minimum van €50.
4. Autorijschool Djan heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden
als:
- de instructeur sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste
informatie heeft gegeven aan autorijschool Djan
- de instructeur sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de
vooruitgang van de lessen.
Artikel 6. Vrijwaring
1. Autorijschool Djan 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 overrijding tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering
van de voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede
bij het gebruik van alcohol, drugs, geneesmiddelen of andere verdovende middelen die de
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. De aansprakelijkheid ligt dan volledig bij de leerling.
2. Indien de leerling , ondanks zijn verklaring, dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de
bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn rijbewijs is ingevorderd, toch
rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling autorijschool Djan volledig
en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere
financiële consequenties geheel overnemen.
Artikel 7. Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan
tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van
de vestigingsplaats van autorijschool Djan.

Artikel 8. Wijzigingen algemene voorwaarden
Autorijschool Djan is gerechtigd de bepalingen van haar algemene voorwaarden eenzijdig te
wijzigen. Deze algemene voorwaarden, althans de meest recente versie, zal op verzoek van de
leerling bij autorijschool Djan hem worden toegezonden. De algemene voorwaarden is tevens
te raadplegen op de website van autorijschool Djan.

