
 

Algemene voorwaarden Autorijschool Assendorp 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tot standkoming en de uitvoering van een tussen de kandidaat en Autorijschool Assendorp 

gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het afnemen van rijlessen of andere zaken, het 

gedeeltelijk, geheel voldoen van de factuur, betekent automatisch dat de leerling de algemene voorwaarden accepteert. 

 

Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld 

naar de geest van de algemene voorwaarden van Autorijschool Assendorp en zal het oordeel van Autorijschool Assendorp bepalend zijn 

 

Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de kandidaat of indien deze minderjarig is door zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers of 

door het afnemen van het product c.q het volledig of gedeeltelijk voldoen van de factuur, en accepteert daarmee tevens ook de gestelde algemene 

voorwaarden. 

 

Gedurende de rijles is de kandidaat juridisch niet de bestuurder van het voertuig. Dit houdt in dat zolang er sprake is van een autorijles de instructeur, 

cq. bij het afleggen van een tussentijdse toets, rij test, praktijkexamen voor het verkrijgen van een bewijs van rijvaardigheid de examinator,  juridisch 

aansprakelijk is. Processen verbaal voor overtredingen van de Wegenverkeerswetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid van de instructeur cq, 

examinator .Dit geldt eveneens voor de gevolgen van een ongeluk, tenzij er sprake is van de hieronder genoemde omstandigheden : 

 

A. Autorijschool Assendorp vrijwaart de kandidaat voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan -  of overrijding tijdens de rijles , 

tussentijdse toets, rij test of praktijkexamen met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de 

kandidaat, alsmede ten gevolg van het gebruik door de kandidaat van een stof waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs moet weten dat het 

gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - rijvaardigheid kan verminderen, zodanig dat de kandidaat 

niet tot behoorlijk besturen van een auto in staat moet worden geacht. 

B. Indien de kandidaat ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te 

besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles tussentijdse toets rijtest praktijkexamen neemt en indien de opgave onjuist is, 

vrijwaart de kandidaat Autorijschool Assendorp volledig en zal eventueel te zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle 

andere financieele conseguenties geheel overnemen. 

 

Verplichten van Autorijschool Assendorp : 
• Rij onderricht wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepaling van de Wet Rij onderricht Motorrijtuigen (WRM)  

• Er een rijopleiding wordt gegeven die er op gericht is de leerling zo ver op te leiden, dat er op een verantwoorde wijze kan worden 

deelgenomen aan het CBR praktijkexamen. Hiervoor neemt Autorijschool Assendorp de beslissing voor aanvraag praktijkexamen, 

tussentijdse toets, en e v t van toepassing, een her examen 

• Er verzekeringen zijn afgesloten, welke een passende dekking bieden tegen aansprakelijkheid van Autorijschool Assendorp jegens een 

leerling  tijdens rij onderricht, tussentijdse toets rij test of praktijkexamen, veroorzaakte schade, tenzij er sprake is van de genoemde 

omstandigheden onder punt A, en B, hierboven vermeld. De verzekeringen zijn in overeenstemming met hetgeen in de rij 

opleidingsbranche gebruikelijk is. 

 

De kandidaat verplicht zich : 

• Tot het tonen van een geldig paspoort of id-kaart bij de 1e rijles zodat de rij instructeur kan controleren of je de juiste leeftijd hebt voor het 

besturen van een motorvoertuig. 

• Ervan te overtuigen of dat, indien het praktijkexamen met goed gevolg is afgelegd op grond van zijn/haar verblijfstatus een rijbewijs kan 

worden afgegeven, Autorijschool Assendorp kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien aan een kandidaat de afgifte van het 

rijbewijs om welke reden dan ook wordt geweigerd 

• Te melden dat er geen sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig dan is Autorijschool Assendorp 

niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende consequenties en volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen voorruit betaalde 

lessen, of examenvergoedingen/tussentijdse toets. 

• Te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door Autorijschool Assendorp wordt hierbij maximaal een wachttijd van 

15 minuten in acht genomen. De wachttijd wordt gekort op de oorspronkelijke lesduur. Na de wachttijd heeft Autorijschool Assendorp het 

recht zijn weg te vervolgen, hierbij wordt de les volledig in rekening gebracht.Verandering van de afgesproken locatie kan alleen indien dit 

in de agenda van de rijschool past. Indien de rijschool extra reistijd af moet leggen om op een andere locatie te verschijnen gaat dit van de 

lestijd af. Past de verandering om welke reden dan ook niet in de agenda van Autorijschool Assendorp dan zal de afgesproken les volledig 

in rekening gebracht worden. 

• Indien een kandidaat niet is verschenen op de afgesproken datum en tijdstip, neemt hij/zij zelf contact op met Autorijschool Assendorp. 

• Onder tijdige afzegging wordt verstaan 48 uur voor aanvang van de les. Binnen 48 uur wordt de les in rekening gebracht tenzij er sprake is 

van een overlijden in de naaste familie (t/m 2e graag) of eigen spoedopname in het ziekenhuis. Bij ziekte, aangetoond middels een 

dokterverklaring, wordt de les eveneens niet in rekening gebracht, in alle andere gevallen wordt de rijles volledig in rekening gebracht. Het 

weekend of feestdagen gelden  niet binnen de gestelde 48 uur. Dus wil de kandidaat de les van b v maandag 9 uur afzeggen dat zal dit voor 

donderdag 9 uur.moeten gebeuren. 

• Alle aanwijzingen van de rij instructeur tijdens de rijles op te volgen. 

• De mobiele telefoon uit te zetten voor aanvang van de rijles, tussentijdse toets, praktijkexamen auto, of rijtest. Deze blijft uit tot het 

moment dat de kandidaat auto verlaat op de locatie waar hij/ zij afgezet wil worden. 

• Ten alle tijden een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen, mocht blijken tijdens een controle door de politie dat hij/zij geen 

legitimatiebewijs bij zich heeft en de les daardoor gestaakt moet worden het afgesproken lesuur volledig in rekening gebracht wordt 

• Medische klachten waarvan de kandidaat kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te 

besturen tijdig mede te delen aan Autorijschool Assendorp c.q. het CBR voordat met de rijles, tussentijdse toets praktijkexamen of rijtest 

wordt begonnen. Indien de kandidaat dit achterwegen laat en de rijles, tussentijdse toets,  praktijkexamen of rij test hierdoor  voor -  

vroegtijdig afgebroken moet worden, kan Autorijschool Assendorp hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden 

• In de lesauto niet te drinken, of  te eten, of te snoepen. 

 

• Ervoor te zorgen voor aanvang/tijdens de rijles niet onder invloed te zijn van alcohol, medicijnen of andere stoffen die de rijvaardigheid 

kunnen beinvloeden. Indien de rij instructeur dit bemerkt wordt de rijles niet afgenomen en de kosten hiervoor volledig in rekening 

gebracht. Indien de rij instructeur het niet bemerkt en er tijdens de rijles schade aan het voertuigen/of schade bij derden ontstaat – die 
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aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen -  is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de kandidaat en 

vrijwaart hij/zij de rijschool voor alle aansprakelijkheid 

• Zich te realiseren dat het invullen van een Verklaring Rij geschiktheid een geldigheidstermijn heeft van 1 jaar. Na dat termijn dient de 

kandidaat een nieuw verklaring in te dienen, indien men de opleiding binnen de gestelde periode om welke reden dan ook nog niet heeft 

afgerond. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de kandidaat. 

• Na aanvragen van het praktijkexamen of tussentijdse  toets is de kandidaat verplicht door gaan met het volgen van de rijlessen teneinde op 

een gewenst niveau te komen. Indien hier niet aan wordt voldaan zal Autorijschool Assendorp het gereserveerde praktijkexamen of 

tussentijdse toets annuleren bij het CBR. De gemaakte kosten hiervoor zijn voor rekening van de kandidaat. Nieuwe aanvraag door 

Autorijschool Assendorp zal worden gedaan na betaling van de factuur door de kandidaat. 

• Een reservering van een praktijkexamen of tussentijdse toets kan op aangeven van de kandidaat binnen 24 uur na reservering door de 

rijschool geannuleerd worden zonder kosten te maken. Na het termijn van 24 uur is de reservering definitief.  Buiten het termijn van 24 uur 

annuleren wordt door het CBR niet vergoedt, de gemaakte kosten hiervoor zijn voor rekening van de kandidaat. Autorijschool Assendorp 

kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. E v t kosten voor nieuwe reservering praktijkexamen of tussentijdse toets dienen eerst door 

de kandidaat voldaan te zijn alvorens er een reservering wordt gedaan door Autorijschool Assendorp 

• Aanvraag her examen, indien van toepassing, dient eerst door de kandidaat voldaan te zijn alvorens er een reservering wordt gedaan door 

Autorijschool Assendorp. 

• De kandidaat machtigt met zijn/haar DigiD gegevens via mijn cbr.nl Autorijschool Assendorp, teneinde het reserveren van een tussentijdse 

toets of praktijkexamen mogelijk te maken. Het gevraagde rijschoolnummer luidt : 2260K8. Gelijktijdig vult de kandidaat een 

Gezondheidsverklaring c.q Verklaring Rij geschiktheid in en betaalt deze rechtstreeks aan het CBR, deze verklaring is 1 jaar geldig 

• Indien een tussentijdse toets of praktijkexamen om welke reden dan ook wordt afgebroken door het CBR, zullen de hieruit voortvloeiende 

extra kosten voor rekening komen van de kandidaat. Gemaakte kosten voor de afgebroken tussentijdse toets of praktijkexamen worden niet 

door Autorijschool Assendorp terugbetaald.  

• Het niet of niet tijdig verschijnen op een tussentijdse toets, praktijk/her-examen of rij test zijn voor rekening van de kandidaat, 

Autorijschool Assendorp is hier niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor. Er vind geen terugbetaling plaats. Bij een nieuwe aanvraag 

door Autorijschool Assendorp zijn de kosten voor rekening van de kandidaat. Deze kosten dienen eerst voldaan te worden alvorens er een 

nieuwe aanvraag door Autorijschool Assendorp wordt gedaan. 

• Zorg dat je bij een tussentijdse toets, praktijk/her-examen auto of rij test altijd de benodigde documenten bij je te hebben. Dit betreft 

oproepkaart, zelfreflectieformulier, geldig id-kaart of geldig paspoort en indien van toepassing het RIS- opleidingsboek. Mocht een geldig 

id-kaart of geldig paspoort niet door de kandidaat overhandigd kunnen worden, gaat de tussentijdse toets, praktijk/her-examen auto of rij 

test niet door. Autorijschool Assendorp is hier niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor. Er vind geen terug betaling plaats. Bij een 

nieuwe aanvraag zijn de kosten voor rekening van de kandidaat. 

• Voor een rijtest brengt het CBR niets in rekening, het gebruikmaken van de lesauto t b v de rij test wordt in rekening gebracht als zijnde 

een rijles. 

 

Betalingen : 

• Alle betalingen van af te nemen rijlessen, (vanaf 5 rijlessen), of  pakket geschieden middels een factuur en per bank. 

• Losse lessen dienen contant te worden bij aanvang van de les, zonodig wordt er een bank bezocht tijdens de les. Bij het niet kunnen 

voldoen zal de les niet doorgaan maar wel in rekening gebracht worden, verhoogt met € 10,- administratiekosten. 

• Betalingen per factuur zullen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum verricht moeten worden door kandidaat of zijn/haar wettelijke 

vertegenwoordigers aan Autorijschool Assendorp, of volgens termijnbetaling vermeld op de factuur. 

• De kandidaat, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers, dient zich te houden aan de uiterste betaaldata die vermeld staan op de factuur,   

afwijken hiervan kan alleen in overleg met de rijschool. 

• Indien de kandidaat, zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers niet in staat is/zijn de factuur op tijd te betalen, zal er een herinnering volgen 

met administratiekosten van € 25,-.  

• Mochten betaling helemaal niet voldaan of gedeeltelijk niet voldaan worden, dan zal de factuur overdragen aan het incassobureau. Let wel 

de hier uit voortvloeiende kosten zijn voor de rekening van de kandidaat, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers. 

• Autorijschool Assendorp heeft het recht prijzen tussentijds aan te passen, behalve op een al afgenomen lespakket. 

 

Stoppen met lessen : 

• Autorijschool Assendorp heeft het recht om te stoppen met het geven van rijlessen indien hij dit niet langer zinvol acht. Autorijschool 

Assendorp dient dit wel te onderbouwen. De door de kandidaat voldane kosten van tussentijdse toets en examen alsmede overgebleven 

lessen dienen terug betaald te worden door Autorijschool Assendorp. De afgenomen lessen worden dan gezien als losse les en hiervoor 

wordt dan de opdat moment geldende tarief maal het aantal lessen in minder gebracht op het totaal bedrag alsmede € 25,- 

administratiekosten. E v t gemaakte kosten voor een reeds geboekte tussentijdse toets of praktijkexamen kunnen niet terug betaald worden 

en zijn voor rekening van de kandidaat 

• Het voldoen van de betaling of een termijn hiervan  betekent afname van het overeengekomen product en dus het aangaan van een 

overeenkomst.  Dit houdt tevens in dat de kandidaat akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Autorijschool Assendorp. Dus mocht 

de kandidaat besluiten om te stoppen met de opleiding om welke reden dan ook, zal de kandidaat of zijn/haar wettelijke 

vertegenwoordigers toch de volledige factuur moeten voldoen. Indien hier niet aan voldaan wordt zal Autorijschool Assendorp de  factuur 

overdragen aan het incassobureau. Alle hier uit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de kandidaat of zijn/haar wettelijke 

vertegenwoordigers.  Indien de rij-opleiding wordt gestopt door de kandidaat of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, zal er geen 

terugbetaling plaats vinden van e v t tegoeden 

• Autorijschool Assendorp bied de kandidaat de mogelijkheid om een time-out te nemen voor een termijn van maximaal 3 maanden 

aaneengesloten om welke reden dan ook. Indien na deze 3 maanden de rijopleiding niet wordt hervat heeft de kandidaat geen recht meer op 

alle e v t  openstaande tegoeden, er wordt in dat geval dus niets terugbetaald. 

• Indien de kandidaat een rij test moet ondergaan dient de kandidaat ongeveer 20 rijlessen afgenomen te hebben, norm CBR. Mocht uit de rij 

test blijken dat de kandidaat niet geschikt is voor het rijbewijs, zullen voldane betalingen niet terugbetaald worden 

 

 

Wij verwerken uw gegevens volgens onze privacyverklaring 
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