Lesovereenkomst

Autorijschool Marianne van Oort
Weidekamp 43 4133CH Vianen
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De leerling zorgt ervoor dat er iedere week tijd vrij gemaakt wordt voor een rijles,
behoudens vakantie en ziekte of in overleg met de rijschool.
De rijschool zorgt ervoor dat er niet meer leerlingen worden aangenomen dan in de
weekagenda passen.
De leerling zorgt ervoor dat hij/zij tijdens de rijles een geldig identiteitsbewijs bij zich heeft.
De leerling dient er voor te zorgen dat hij/zij geen alcohol of drugs in het lichaam heeft.
Merkbare gevolgen hiervan worden evenmin geaccepteerd. De les zal wel in rekening
worden gebracht.
De leerling zet zijn/haar telefoon uit in de lesauto. Dit geldt ook als de leerling op de
achterbank zit.
De rijschool gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie van persoonlijke aard van
de leerling.
Een les annuleren dient 48 uur van tevoren tijdens de openingstijden van de rijschool te
gebeuren, anders moet de les helaas in rekening worden gebracht. Het weekend telt
hierbij niet mee! Omdat dit bij ziekte niet altijd mogelijk is wordt in dat geval de
gelegenheid geboden om de les geheel of gedeeltelijk in te halen.
Alle lespakketten dienen vooraf betaald te worden. Als de tussentijdse toets en/of het
examen uit het pakket in een volgend kalenderjaar plaatsvindt, wordt de eventuele
verhoging van het CBR doorberekend aan de leerling.
Bij voortijdige beëindiging van de rijopleiding wordt voor de verbruikte onderdelen uit het
startpakket en eventuele vervolgpakketten de reguliere prijs berekend. Tevens worden er
administratie/bankkosten á €15 in rekening gebracht. Het restant zal worden
terugbetaald.
Onderbreken rijopleiding
Als de rijopleiding langer dan 6 maanden wordt onderbroken, uitgaande van de datum van
de laatste rijles, dan geldt bij hervatting van de rijopleiding het tarief van het verouderde
lespakket niet meer, maar wordt voor het restant van het lespakket het huidige tarief in
rekening gebracht.
Als de rijpleiding langer dan 18 maanden wordt onderbroken, uitgaande van de datum van
de laatste rijles, dan is er wegens belastingtechnische redenen geen restitutie van het
eventuele tegoed meer mogelijk.
Openingstijden van de rijschool: maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur. (Houdt hier
aub rekening mee met bellen/appen).
Email: info@autorijschoolmariannevanoort.nl
Tel.: 06 832 17 646

Alle facturen dienen vooraf te worden voldaan. Ook eventuele vervolgpakketten dienen t.z.t
vooraf te worden voldaan.

Gegevens van de leerling:
Voornaam:
Voorletters en achternaam:
Adres:
Geboortedatum:

Voor akkoord ondertekend op datum:

Autorijschool Marianne van Oort

plaats:

Ouders/verzorgers

Leerling

( leerling jonger dan 18 jaar)
Handtekening

Handtekening

Handtekening
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Op deze lesovereenkomst is het Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van toepassing. (Zie
www.autorijschoolmariannevanoort.nl) Autorijschool Marianne van Oort heeft de cursist gewezen
op de voorwaarden en het privacybeleid. Niet alleen is de cursist gewezen op het privacybeleid en
de algemene voorwaarden maar verklaart door ondertekening van de lesovereenkomst deze
eveneens te hebben gelezen.
KVK. 62052497
WRM bevoegdheid 272837
Rijschoolnr. 4016G9
R+ pas nr. 026

