Inschrijfformulier Rijschool Westergouwe
Wat leuk dat je bij Rijschool Westergouwe wilt komen lessen!
Vul het onderstaande formulier in en onderteken de algemene voorwaarden om je
inschrijving voor rijlessen bij Rijschool Westergouwe te voltooien.

Naam

…………………………………………………………..

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

…………………………………………………………..

Burgerservicenummer (BSN)

…………………………………………………………..

Straat

…………………………………………………………..

Postcode

…………………………………………………………..

Plaats

…………………………………………………………..

Telefoonnummer

…………………………………………………………..

E-mailadres

…………………………………………………………..

Ik wil graag

10 uur rijles
20 uur rijles
30 uur rijles
40 uur rijles
Losse rijlessen

Betaling

Eenmalige storting
In twee termijnen
Contante betaling

Handtekening leerling

Handtekening instructeur

…………………………………..

…………………………………..

Op al onze overeenkomsten zijn de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing.
Ook deze dienen ondertekend te worden.

Algemene voorwaarden Rijschool Westergouwe
De volgende algemene voorwaarden zijn geldig per 10 mei 2018.
De leerling is leerling en derhalve niet de juridische bestuurder. Dit betekent dat zolang
er sprake is autorijles, de instructeur of examinator, juridisch aansprakelijk is. Processen
verbaal voor snelheidsovertredingen of andere overtredingen zijn voor de instructeur of
examinator. Dit geldt ook voor de gevolgen van een ongeluk. Het bovenstaande geldt
alleen wanneer er sprake is van een rijles. Er is sprake van een rijles tijdens: een
rijexamen, een tussentijdse toets, rit naar examen toe en een afspraak voor een rijles. Er
is geen sprake van een rijles wanneer de leerling terugrijdt van het examen naar huis.
Artikel 1 – De verplichtingen van Rijschool Westergouwe
De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:
A. De autorijles wordt gegeven door een instructeur die voldoet aan de bepalingen
van de wet ‘Rijonderricht Motorrijtuigen’ (WRM).
B. De leerling zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur.
C. De aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (examen) verder het
onderzoek genoemd, door de rijschool onder voldoening van de daarvoor
geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden
daadwerkelijk is ingediend bij de stichting Centraal Rijvaardigheidsbewijzen
(CBR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is
besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en
waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan.
D. De leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en
tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, tot het afleggen van een
onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde voertuig als waarin hij/zij de rijles
heeft gekregen, dan wel over een voertuig van een gelijkwaardig type.
E. De tijd van de te geven rijles, zoals is afgesproken in de lesovereenkomst, volledig
wordt benut voor het geven van rijles.
F. Er een verzekering is afgesloten welke in ieder geval een passende dekking biedt
tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling.
Artikel 2 – De verplichtingen van de leerling
De leerling is verplicht:
A. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles, de
rijschool houdt een wachttijd van tien minuten aan, en als de leerling niet
verschijnt op het afgesproken lesuur, zonder tijdige afzegging, de volledige
lesprijs te voldoen.
B. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 24 uur
voor de afgesproken tijd. Afzegging dient tussen 8.00 en 22.00 uur te gebeuren
en dient persoonlijk op bovengenoemd adres of telefonisch te worden gedaan.
Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen wegens
een dringende reden, zoals een begrafenis van een overledene in de naaste
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familie (tot en met tweede graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis.
Bij ziekte (doktersverklaring verplicht) wordt u ook gevrijwaard van betaling.
Om in verband met de veiligheid en de positieve voortgang van het leerproces,
alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
Om zijn/haar telefoon uit te zetten tijdens de rijles of het examen. Voor
noodsituaties hebben wij een telefoon.
Eventuele medische klachten waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat
deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen,
tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt
verwacht. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet
worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hier niet voor aansprakelijk
worden gesteld.
Wanneer een praktijkexamen met goed gevolg is afgelegd, hij/zij zich ervan
overtuigd dat op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven.
De rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld indien aan een cursist de
afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.
De lesauto schoon te houden, dat houdt in: geen voeten of schoenen op de
bekleding. Er mag niet worden gegeten, gedronken of gerookt in de auto. Indien
dit toch gebeurt, zijn de schoonmaakkosten en eventuele schade die hieruit
voortvloeit voor rekening van de leerling.
U dient ongeveer tien minuten voor de afgesproken tijd klaar te staan. We rijden
vaak met twee leerlingen, dus dient u er rekening mee te houden dat u ongeveer
een uur tot anderhalf uur weg bent. We willen beide leerlingen op tijd in de auto
hebben.
Altijd de autogordel te dragen, ook als hij/zij als passagier meerijdt. Voor het niet
dragen van de autogordel kan de rijschool niet aansprakelijk worden gesteld.
Eventuele strafrechtelijke gevolgen voor het niet nakomen van de autogordel
dragen zijn voor de leerling.
Voldoende lessen te nemen. Indien de leerling onvoldoende lessen neemt en
zodoende het examen met negatief gevolg aflegt, dan blijft de leerling hier zelf
verantwoordelijk voor. Rijschool Westergouwe kan u helpen een inschatting te
maken van het aantal (nog) benodigde rijlessen.

Artikel 3 – Betaling
A. De kosten van leerboeken en andere lesmateriaal ten behoeve van de praktijk
en/of theorielessen dienen bij aflevering van die producten contant te worden
voldaan. Deze leerboeken zijn bij de rijinstructeur persoonlijk te bestellen.
B. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te
verhogen. De leerling heeft in dit geval het recht om de overeenkomst schriftelijk
te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na
kennisneming van de prijsverhoging.
C. Indien contant dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt
de leerling 14 dagen na de achterstand in welk geval twee lessen nadat de
achterstand was opgetreden een factuur. De rijschool is gerechtigd het bedrag
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van de achterstand te verhogen met administratiekosten. Deze bedraagt ten
minste €15.
Indien 14 dagen na de factuur het factuurbedrag niet volledig is voldaan, dan is
de leerling automatisch in verzuim. Alsdan wordt over het resterende bedrag
rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd
met 2% op jaarbasis. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment
waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand
aangemerkt.
Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een
voorwaarde, waaronder door de rijschool uitstel van betaling is verleend, zonder
dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling in welk geval
tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan
de rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde partij.
Alsdan is de rijschool en incassobureau gerechtigd het verschuldigde bedrag met
incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke
als buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan
de rijschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs,
deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de vordering
van het verschuldigde bedrag.
Bij een lespakket ontvangt de cursist voor de eerste les een factuur die per bank
of contant voldaan moet worden. Wel is er de mogelijkheid de lespakketten in
twee termijnen te betalen.
Komt het voor dat de cursist niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de
volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de cursist in
eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Blijft de leerling in
gebreke dan ontvangt de cursist na de waarschuwing een factuur met de
achterstand welke is verhoogd met de dan geldende rente vermeerderd
met 2% op jaarbasis.
b. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen
met administratiekosten, welke minimaal €15, bedraagt.
c. Indien de cursist een overeenkomst in de vorm van een lespakket is
aangegaan en het totaalbedrag is voldaan, dan is de rijschool gerechtigd,
als de cursist eerder stopt met de lessen dan het aantal lessen uit het
pakket, de pakketprijs om te zetten naar de prijs van losse lessen. De
cursist zal dan bij de verrekening van het saldo de losse lesprijs berekend
krijgen. Bij slagen binnen het aantal lessen blijft de pakketprijs behouden.
De cursist zal dan bij verrekening van het saldo de pakketprijs berekend
krijgen. Indien de cursist een pakket heeft gekocht met een ingesloten
praktijkexamen en/of deeltoets 3 (tussentijdse toets), en de cursist neemt
niet deel aan het door de rijschool aangeboden examen en/of deeltoets 3
(tussentijdse toets), zal geen restitutie van het examengeld plaats vinden.

Artikel 4 - Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid
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Het betreft hier in dit artikel het onderzoek naar de rijvaardigheid voor de tussentijdse
toets, theorie-examen, rijexamen, nader te noemen als het onderzoek.
A. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van
of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling
van de aanvraagkaart en de eigen verklaring (of het verstrekken van het laatste)
contant aan de rijschool te worden voldaan.
B. 14 dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het
onderzoek heeft de leerling recht op inzage van het CBR reserveringssysteem.
C. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op
het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste, geldige
documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw
onderzoek voor rekening van de leerling.
D. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd
tussentijdse prijswijzigingen van het theorie en praktijkgedeelte van het
onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een
schriftelijke specificatie van die prijswijziging te verstrekken.
E. Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte
weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan
wordt het lesgeld voor de rijles voorafgaand aan dit onderzoek niet in rekening
gebracht, maar alleen als een les voor dit onderzoek was afgesproken en de
reden voor het niet doorgang kunnen vinden de schuld is van het CBR of het
BNOR.
F. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van
het feit dat:
a. Een familielid (tot en met tweede graad) van de leerling of van de
instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden,
of in welke geval plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf.
b. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, niet
ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type
ter beschikking is.
c. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door
de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt
afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige
type beschikbaar is
… zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt
aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De rijschool staat ervoor in dat het
aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.
Artikel 5 - Wet bescherming (bijzondere) persoonsgegevens
Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) in werking. Rijschool Westergouwe is wettelijk verplicht uit te leggen hoe
wordt omgegaan met de verwerking van algemene persoonsgegevens en
expliciet toestemming te vragen voor de verwerking van bijzondere
persoonsgegevens.
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A. De NAW-gegevens die zijn ingevuld in het inschrijfformulier worden
digitaal verwerkt voor eigen gebruik in de administratie. Deze digitale
verwerking is noodzakelijk voor het bijhouden van betalingen en de
leervoortgang. Deze administratie is alleen beschikbaar voor de
persoonlijke instructeur van de leerling en wordt nooit gedeeld met
derden, verspreid of op wat voor manier dan ook openbaar gemaakt.
Rijschool Westergouwe spant zich in voor de (digitale) bescherming van
uw persoonsgegevens. Deze digitale informatie wordt zolang bewaard als
de wettelijke bewaarplicht is voor de Belastingdienst.
B. Voor het archief van Rijschool Westergouwe worden alle
inschrijfformulieren bewaard.
C. Uw adresgegevens die verschijnen op de factuur kunnen ingezien worden
voor administratieve doeleinden door de boekhouder van Rijschool
Westergouwe.
D. Rijschool Westergouwe maakt foto’s van geslaagde leerlingen en
opvallende rijsituaties ter publicatie op sociale media (Facebook,
Instagram, website www.rijschoolwestergouwe.nl) voor publicitaire en
vermakelijke doeleinden, met daarbij de uitdrukkelijke intentie om een
leerling nooit in diskrediet te brengen en/of schade te berokkenen. Op
het moment van het maken van de foto kan een leerling bepalen of hij/zij
hieraan wilt meewerken. Indien een leerling hiermee niet akkoord gaat,
dan zal Rijschool Westergouwe hieraan voldoen. Indien een leerling wel
instemt, dan houdt Rijschool Westergouwe het recht om de foto of foto’s
te publiceren op eerder genoemde kanalen.
E. De namen van geslaagde leerlingen worden voor publicitaire doeleinden
geplaatst op www.rijschoolwestergouwe.nl. Indien een leerling hiermee
niet akkoord gaat, dan behoudt leerling het recht om Rijschool
Westergouwe te verzoeken zijn/haar naam van de website te halen.
F. Ingevulde leskaarten die de voortgang van het leerproces van leerling
bijhouden zijn alleen in te zien voor de persoonlijke instructeur van de
leerling en de leerling zelf en zullen nooit worden gedeeld met derden of
op welke manier ook worden verspreid of openbaar gemaakt.

Artikel 6 - Vrijwaring
A. De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg
van een botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het
onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van
opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de
leerling van alcohol, verdovende middelen, psychoactieve stoffen of
geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien de
leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke
uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen
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noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de
opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal
eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle
andere financiële consequenties geheel overnemen.
Bij afname van een lespakket moet u akkoord gaan met de algemene voorwaarden van
Rijschool Westergouwe.

Rijschool Westergouwe is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gouda met
als inschrijfnummer 24469001.
BTW-nummer:
IBAN-nummer:

NL0029861661
NL48KNAB0256 8054 74

www.rijschoolwestergouwe.nl
info@rijschoolwestergouwe.nl
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