ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij autorijschool Bergfeld neem je autorijles of volg je een rijopleiding voor personenauto
rijbewijs categorie b ook kan er gekozen worden voor een opfriscursus
Bij autorijschool Bergfeld wordt theorieles uitbesteedt
De algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden
OMSCHRIJVING BEGRIPPEN
Autorijles; is een losse les of meerdere lessen van een afgesproken tijdsduur, waarbij het
lesgeld bij het reserveren wordt voldaan .
Rijopleiding; is een overeenkomst tussen Autorijschool Bergfeld en klant. Waarbij beide
partijen overeenkomen respectievelijk af te nemen dan wel te leveren een rijopleiding tot en
met het examen. Onder de voorwaarden opgenomen in de desbetreffende overeenkomst.
Opfris cursus; een reeks lessen met als doel om een bepaalde vormen van rijangst te
verhelpen, of de vaardigheid te verbeteren. Deze cursus is bedoeld voor mensen die in het
bezit zijn van een rijbewijs voor de auto. Dit rijbewijs hoeft geen Nederlands rijbewijs te zijn.
VERPLICHTINGEN AUTORIJSCHOOL BERGFELD
Autorijschool Bergfeld verplicht zich aan de klant.
 Een rijinstructeur met de juiste en geldige papieren
 Les te geven in een daarvoor geschikte en goed onderhouden auto
 Tijdens rijexamen beschikking over goedgekeurd examen voertuig
 In het bezit te zijn van een bedrijfsaansprakelijkheids verzekering voor autorijscholen
 De afgesproken overeenkomst na te leven volgens de algemene voorwaarden en de
aanvullende voorwaarden overeengekomen in de overeenkomst
VERPLICHTINGEN KLANT
De klant verplicht zich tot de rijschool en de instructeur
 De afspraken opgenomen in de algemene voorwaarden en in de overeenkomst na te leven
 Niet onder invloed te zijn van alcohol of drugs of medicijn dat de rijvaardigheid
vermindert.
 De instructies tijdens de les op te volgen
 Bij het niet afronden van de actie pakketten de genoten lessen als losse lessen te betalen
tegen het dan geldend tarief
 Bij het niet voltooien van een pakket worden er administratie kosten in rekening gebracht
 Geplande lessen in geval van ziekte of overige persoonlijke omstandigheden uiterlijk 24
uur van te voren af te melden.
Bij niet nakomen riskeert de afnemer vergoeding van het geplande uur tegen uurtarief
 Voor aanvang van de les aanwezig te zijn op locatie. Zonder opgaaf van reden is na 15
minuten van aanvang de geplande les niet meer opeisbaar.
 Zich te kunnen legitimeren tijdens de rijles
Overige bijzonderheden





Bij aangaan van een rijopleiding heeft de klant twee weken bedenktijd na twee weken is
de overeenkomst bindend. Bedenktijd staat gelijk aan de betaaltermijn van de factuur.
De klant heeft 48 maanden de tijd om aan te vangen met zijn of haar rijopleiding.
Restitutie wordt alleen verleend bij bijzondere gevallen ter beoordeling van de rijschool
(bijvoorbeeld wanneer om blijvend medische redenen men niet meer in staat is om auto te
rijden)

Op al onze voorwaarden is het Burgerlijk wetboek van kracht.

