Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, diensten, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en
verdere overeenkomsten van Autorijschool Asten, behoudens indien voor zover Autorijschool Asten schriftelijk anders
verklaart.
Artikel 2. Rijopleiding
2.1. Plichten van de rijschool
a. De instructeur voldoet aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
b. De tijdsduur van de overeengekomen rijles is inclusief nabespreking en wordt volledig benut.
c. De cursist rijdt tijdens de lesperiode in dezelfde auto en zal hiermee ook het examen afleggen. Alleen in geval van
overmacht kan het gebeuren dat de cursist het examen aflegt in een vervangende auto. Hiervan wordt de cursist van
tevoren op de hoogte gesteld.
d. Indien de lessen niet door kunnen gaan, wordt de cursist hiervan zo snel (als) mogelijk op de hoogte gesteld en wordt er
een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De cursist kan in dat geval geen aanspraak maken
op een schadevergoeding.
e. Alle noodzakelijke (bedrijfs)verzekeringen zijn afgesloten.
2.2. Rechten en plichten van de leerling
a. Om rijlessen te volgen moet de cursist minimaal 16,5 jaar zijn. Tevens dient de cursist tijdens de rijles altijd een geldig
legitimatiebewijs bij zich te hebben.
b. Het is de cursist verboden te rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen en/of stoffen die de rijvaardigheid
beïnvloeden. Indien blijkt dat de cursist tijdens de rijles onder invloed is, wordt de les direct afgebroken en de volledige
lestijd in rekening gebracht.
c. De cursist mag tot 1 uur voor aanvang van de les een rijles afzeggen of verschuiven. Wordt binnen 1 uur voor aanvang
van de rijles een les verschoven of afgezegd, dan wordt 50% van de rijles in rekening gebracht.
d. De cursist zorgt ervoor op de afgesproken datum, tijd en plaats klaar te staan. Is de cursist niet aanwezig, dan hanteert
de instructeur een wachttijd van 10 minuten.
e. Bij te laat verschijnen van de cursist wordt de lesduur verkort met de tijd die de leerling te laat was. In dat geval dient de
volledige lestijd betaald te worden.
f. Het bepaalde in lid 2.2c en 2.2e wordt niet in rekening gebracht bij de cursist indien er sprake is van een dringende
reden. Geen dringende reden zijn ondermeer ziekte of vakantie.
2.3. Onderzoek naar rijvaardigheid
a. Indien de daartoe bevoegde instanties het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden geen doorgang laat vinden,
dan hoeft de cursist een nieuw onderzoek niet zelf te betalen.
b. Als de cursist niet of te laat op een onderzoek verschijnt vanwege oorzaken die aan de cursist toegerekend kunnen
worden, moet de cursist de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Dit onderzoek komt te vervallen.
c. Indien de cursist het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
1. Een familielid tot en met de 2e graad van de cursist is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden
plaats zal vinden op de dag van het rijexamen of toets zelf;
2. Een familielid tot en met de 2e graad van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden
c.q. plaats zal vinden op de dag van het rijexamen of toets zelf;
3. Het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen vervangend
lesvoertuig beschikbaar is;
4. Het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd door de examinator van het CBR wordt afgekeurd,
worden de kosten voor een nieuw onderzoek niet aan de cursist doorberekend.
5. Indien het genoemde in lid 2.3c3 en 2.3c4 een rijexamen betreft, heeft de cursist recht op maximaal 270 minuten
gratis rijles; Hierbij is de volgende staffel van toepassing;
Datum nieuw onderzoek (vanaf datum vervallen onderzoek):
• < 14 dagen:
90 minuten gratis rijles.
• < 28 dagen en > 14 dagen: 180 minuten gratis rijles.
• > 28 dagen:
270 minuten gratis rijles
d. Bij het genoemde in lid 2.3a t/m 2.3c kan de cursist geen aanspraak maken op een vergoeding van (indirecte) kosten.
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Artikel 3. Vrijwaring
Autorijschool Asten vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan-of overrijdingen tijdens
de rijles, alsmede tijdens onderzoek naar rijvaardigheid, tenzij:
a. De cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding
plaatsvindt;
b. De cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid
kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt dat;
• De cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.
• De cursist onjuiste gegevens verstrekt of verzwegen heeft, over zijn medische beperkingen.
Artikel 4. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van Autorijschool Asten is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor
daadwerkelijke dekking wordt verleend. Autorijschool Asten is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of
schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.
Artikel 5. Betaling
a. De facturen dienen binnen 5 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
b. Wanneer de cursist op rijexamen gaat, dienen alle opleidingskosten inclusief examengelden voldaan te zijn.
c. Bij niet tijdige betaling houdt Autorijschool Asten zich het recht voor de rijlessen stop te zetten en geplande
onderzoeken te annuleren tot het openstaand bedrag voldaan is. De verplichting tot betaling blijft echter bestaan.
Eventuele schade voor de cursist als gevolg hiervan, zijn voor rekening van de cursist.
d. Indien facturen niet binnen 5 dagen worden voldaan, is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij
verzuim van de cursist, is hij /zij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum
van de factuur.
e. Indien de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal het bedrag worden
verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De
buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.
f. Indien de lesovereenkomst vroegtijdig wordt beëindigd, heeft de cursist recht op restitutie van een eventueel
vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het al aan de bevoegde instantie betaalde examengeld en al genoten rijlessen.
Heeft de cursist géén recht op restitutie, dan blijft de verplichting tot betaling van afgenomen rijlessen en/of producten
bestaan.
g. Autorijschool Asten is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de prijzen aan te passen.
Artikel 6. Opzegging en ontbinding van de lesovereenkomst
a. De lesovereenkomst wordt ontbonden als de rijopleiding voltooid is.
b. Zowel Autorijschool Asten als de cursist kunnen te allen tijde de lesovereenkomst schriftelijk opzeggen.
Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
b. 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 de rijschool.
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