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BETALINGSVOORWAARDEN
ARTIKEL 2;
2.1.

Kasbetalingen in de auto zijn mogelijk, maar betalingen dienen zoveel mogelijk plaats te vinden doormiddel van
overboeking naar de opgegeven bankrekening met vermelding van het factuurnummer.

2.2.

Voor betalingen is de betaaltermijn à contant doch dient uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum te worden voldaan; voor
overige is de verdere procedure als volgt vastgesteld:

•

Losse lessen, theorielessen en leskaarten alleen bij vooruitbetaling voor de (eerste) les.

•

Theorieboeken en Cd-rom’s zijn apart, op aanvraag en bij vooruitbetaling aan te schaffen.

•

Examengelden en T.T.Toetsen dienen bij de aanvraag van het examen te worden betaald
Deze worden pas aangevraagd als aan alle verplichtingen zijn voldaan en het volledige les- en examengeld is betaald.

•

Lespakketten: De lesgelden kunnen desgewenst in twee termijnen worden betaald.
Bedragen boven de € 1250,00 kunnen in drie termijnen worden betaald.
Wanneer het afgesproken lespakket in één keer wordt betaald dan mag een betalingskorting worden afgetrokken.
Deze wordt vermeld op de factuur. Betalingskorting kan niet worden gegeven tijdens acties en wanneer al
een andere korting is verleend.

•

De eerste termijn dient voor de éérste les te zijn betaald.
De tweede termijn dient binnen 4 weken na de eerste termijn te zijn betaald.
De derde termijn dient binnen 4 weken na de tweede termijn te zijn betaald.
Bij overschrijding van de termijnen kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht.

•

Prijswijzigingen zijn aan Rijschool Bijster voorbehouden en de prijzen worden jaarlijks herzien.

•

Btw verhoging opgelegd door de Rijksoverheid wordt doorberekend over de lessen/examengelden die nog niet zijn betaald.

•

Een eenmaal afgesproken lespakketprijs zal niet tussentijds worden verhoogd, tenzij er sprake

		
•

is van een btw verhoging van rijkswege.
De verhoging van de examengelden worden ten alle tijden doorberekend, daar deze door het CBR worden vastgesteld

2.3.

Bij niet tijdige betaling zullen de lessen worden opgeschort of stop gezet.

2.4.

Bij niet tijdige betaling of betalingsachterstand zal de cursist(e) hierop worden geattendeerd.
Bij de eerste herinnering wordt het factuurbedrag verhoogd met € 7,50 voor administratiekosten en bij de tweede
herinnering met € 10,00. Bovendien mag de autorijschool, 14 dagen na de factuurdatum, wettelijke rente berekenen
over het verschuldigde bedrag.

2.5.

Wanneer de cursist(e) in voorkomende gevallen weigert te betalen, dan zal Rijschool Bijster een incassobureau
inschakelen. De kosten, welke dit bureau hanteert voor het incasseren van het factuurbedrag, zijn voor de cursist(e).

2.6.

Wanneer een cursist(e) een lespakket heeft aangeschaft en het rijbewijs B wordt gehaald terwijl het pakket niet volledig
is benut, dan is er geen recht op restitutie van lesgeld. Er is immers al een flinke korting op de lesprijs verkregen.

2.7.

Rijschool Bijster heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als de autorijschool
sterk het vermoeden heeft dat de cursist(e) opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan
de autorijschool. (zie artikel 1.14)

2.8.

Rijschool Bijster heeft het recht om de lesovereenkomst te beëindigen wanneer de autorijschool sterk het vermoeden
heeft dat de cursist(e) tijdens de lessen opzettelijk niet meewerkt aan het vorderingen maken volgens het lesplan.

2.9.

Rijschool Bijster kan, indien nodig, aanvullende afspraken maken met de cursist(e).
Deze zullen dan mede in de lesovereenkomst worden vastgelegd.

2.10.

Deze algemene voorwaarden zullen op alle overeenkomsten van kracht zijn.

2.11.

Als de cursist(e) tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan
kan de cursist(e) normaal gesproken niet aansprakelijk worden gesteld voor boetes en schade veroorzaakt aan
derden. De autorijschool draagt hiervoor het risico.

2.12.

Als de cursist(e) zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur
een aanrijding plaatsvindt, dan kan de cursist(e) wel aansprakelijk worden gesteld.

2.13.

Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die
de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de cursist(e) onder invloed was,
dan kan hij/zij aansprakelijk worden gesteld.

2.14.

Het is verboden om medicijnen in te nemen, waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed.
Dit staat duidelijk op de medicijnverpakking of de -bijsluiter. Door het verzwijgen neemt de cursist(e) het risico bij
een aanrijding aansprakelijk te worden gesteld. Het is raadzaam contact op te nemen met de autorijschool als
dergelijke medicijnen moeten worden gebruikt.

2.15.

Rijschool Bijster zal de cursist(e) vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft gekregen.
Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de cursist(e) dronken op een motorrijtuig of fiets reed en hiervoor is
gedaagd voor de rechter. De cursist(e) mag in zo’n geval geen lesauto besturen.
Als de cursist(e) niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan kan de cursist(e) aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.
Eventueel reeds betaalde lesgelden kunnen in dat geval niet worden gerestitueerd.

2.16.

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

