
De algemene cursusvoorwaarden
zijn van toepassing op alle trainingen en opleidingen die door 
Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs worden gegeven.

Aanmelding

1. Aanmelden voor een opleiding/cursus kan persoonlijk, op kantoor, telefonisch of d.m.v. een inschrijfformulier via de website. Bij aanmelding of aan-
vang van de cursus of opleiding zal een inschrijfformulier door u moeten worden ondertekend.

2. Indien een cursist(e) zich aanmeldt via een bedrijf, dient er ook een inschrijfformulier te worden ingevuld.
Indien betaling via factuur geschiedt, dient een bevoegd persoon accoord te geven in combinatie met een handtekening en/of bedrijfsstempel.

3. Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs kan, zonder opgaaf van reden(en), cursisten afwijzen. 

Eventuele medische klachten waarvan de cursist(e) redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de vaardigheid een motor-
voertuig te besturen, dienen tijdig afgestemd te worden met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de cursist(e) dit 
nalaat en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs hiervoor niet aansprakelijk worden
gesteld.
Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs vrijwaart de cursist(e) voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijding tijdens de rijles 
voor de categorie B (auto), alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij;

- de cursist(e) zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;
- de cursist(e)) tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en

dit na een overtreding of aanrijding blijkt;
- de cursist(e) een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.
- de cursist(e) onjuiste gegevens heeft verstrekt over zijn of haar medische beperking(en) of deze heeft verzwegen.

Voor de categorie A (motor) en AM (bromfiets) is de cursist zelf de juridische bestuurder en dus ook zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die 
er genomen worden tijdens het besturen van het voertuig en kan Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel-
schade van de cursist.

4. De acceptatie van een ondertekend inschrijfformulier heeft tot gevolg dat de cursist(e) en Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs een overeenkomst 
hebben waarvan deze cursusvoorwaarden deel uitmaken.

5. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de cursist Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs toestemming zijn of haar persoonsgegevens, indien 
noodzakelijk, te gebruiken t.b.v. examenaanvragen bij het CBR.

Cursussen

6. Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs verzorgt de opleiding/cursus overeenkomstig met de in zijn documentatie en/of offerte omschreven methoden.
De cursist(e) is verplicht alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

7. Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs draagt zorg voor het lesmateriaal dat bij de opleiding/cursus behoort. 
De leerling zal zo veel mogelijk rijonderricht ontvangen van dezelfde instructeur.

Annulering praktijklessen

8. Annulering van reeds geplande rijlessen dient uiterlijk 2x24 uur van te voren te worden gedaan (op werkdagen en tijdens kantooruren). Bij annulering
binnen deze termijn wordt 60% van de lesprijs berekend. Indien de cursist(e) zonder annulering niet op de afgesproken tijd aanwezig is, wordt de 
gehele les berekend. 

Bij te laat verschijnen zal de les in rekening worden gebracht. Echter door Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs wordt een wachttijd van 10 minuten in 
acht genomen indien u een individuele les heeft afgesproken bij categorie A of AM.

Annulering examens (theorie en praktijk)

9. Examenafmelding: indien een examenaanvraag is ondertekend, is annuleren alleen mogelijk in geval van medische indicatie of overlijden van familie
in de 1e graad. (Voor restitutie door het exameninstituut zie de annuleringsvoorwaarden van het desbetreffende exameninstituut.) 
Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs volgt met betrekking tot de examenaanvraag de regels van het desbetreffende exameninstituut.

Annulering algemeen

10. Annuleren dient persoonlijk of telefonisch aan Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs of uw rij-instructeur te gebeuren. 

Betaling

11. Betaling per factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt betaald,
behoudt Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs zich het recht voor het bijbehorende factuurbedrag te verhogen met de wettelijke rente.

12. De betaling van rijlessen die contant worden voldaan dienen na elke les en per les aan de instructeur of Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs te worden
voldaan.

13. Indien de cursist(e) in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, kan Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs de vordering ter incasso uit handen 
geven aan een derde. Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs is dan gerechtigd om het bedrag met  incassokosten te verhogen. 
Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtigde als de buitengerechtelijke kosten.

14. Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding de lesprijs te verhogen. 
De cursist(e) heeft in dat geval het recht om de opleiding schriftelijk te annuleren binnen twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.

15. Op de examendag dient de cursist(e) aan alle betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Algemeen

16. Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn van algemene aard en vrijblijvend; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

17. De cursist(e) dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs voor categorie B, of legitimatiebewijs in 
combinatie met theoriecertificaat voor de categorie A (motor), of legitimatiebewijs in combinatie met theoriecertificaat voor categorie AM (bromfiets).

18. De cursist(e) mag het door Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs ter beschikking gestelde lesmateriaal uitsluitend zelf gebruiken.
Het auteursrecht van het lesmateriaal berust bij Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs tenzij anders aangegeven.

19. Indien een cursist(e) slechts een gedeelte van de opleiding waarvoor hij/zij heeft ingeschreven heeft bijgewoond, zal geen restitutie van lesgelden 
plaatsvinden.

20. Indien een cursist(e) zich te laat voor een examen afmeldt, te laat op een examen verschijnt of in het geheel niet aanwezig is, zal het volledige 
examengeld worden berekend.

21. Wanneer een examen of toets buiten de schuld van Auto&MotorRijschool Sjaak Buijs niet door kan gaan (bijvoorbeeld bij het nog niet in het bezit 
hebben van een geldig theoriecertificaat of legitimatiebewijs op de dag van het examen) vindt er geen restitutie plaats van reeds betaalde examen-
gelden c.q. dienen eventueel nog te betalen examengelden direct te worden afgerekend.
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