
Je hebt  bes loten om bi j  R i jschool  IVEA je  r i jbewi js  te  halen . 
Om je  r i jople id ing opt imaal  te  laten ver lopen vragen we aandacht  voor  de a lgemene voorwaarden.

Deze a lgemene voorwaarden maken deel  u i t  van de lesovereenkomsten van Ri jschool  IVEA ges loten met  haar 
leer l ingen.  In  de lesovereenkomst  wordt  nadere invu l l ing gegeven aan hetgeen Ri jschool  IVEA en leer l ing over-

eenkomen.  De lesovereenkomst  za l  schr i f te l i jk  worden aangegaan.

ARTIKEL 1  – VERPLICHTINGEN  RIJSCHOOL IVEA
1.  De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de bepalingen voldoet van  de Wet Rij onderricht Motorrijtuigen (WRM). Deze instructeur is in het bezit van een geldig WRM-bevoegdheid pas. 
2. De leerling krijgt les van dezelfde instructeur tenzij er sprake is van overmacht. De leerling krijgt periodiek, eens in de vijf lessen informatie over de progressie van de leerling en de 
    voortgang in relatie tot de exameneisen.  
3. Het rijexamen wordt door Rijschool IVEA binnen een week gereserveerd nadat de examenkosten zijn voldaan bij losse rijlessen. Indien er sprake is van een lespakket wordt het praktijkexamen
    gereserveerd nadat het in overleg is geweest met de rijinstructeur. 
4. De rijles van de te geven rijles zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, wordt volledig gebruikt om rijles te geven. 
5. De rijles wordt gegeven in of met een lesvoertuig waarvoor een verzekering met dekking is afgesloten voor de inzittende. 
6. Indien de rijlessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur, ongeval weer- en/of verkeersomstandigheden, wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er
    een nieuwe rijles afspraak ingepland. De leerling kan in zo’n dergelijk geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding. 

ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN VAN DE LEERLING
1. Tijdens de rijlessen is de leerling 16,5 jaar of ouder en in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. 
2. De leerling is verplicht om zich te houden aan de schriftelijk vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. (door Rijschool IVEA wordt een wachttijd van 15 minuten in acht 
    gehouden) en bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, dient de leerling de volledige lesprijs te voldoen. 
3. De leerling mag een (proef)rijles verschuiven of afzeggen. Dit kan tot 24 uur voor de afgesproken rijles (ook bij ziekte). Afzegging dient telefonisch te worden gedaan. Geschied dit niet binnen de
    gestelde termijn, dan heeft Rijschool IVEA het recht om de volledige les in rekening te brengen. Dit in verband met de gereserveerde tijd.   
4. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn of haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol- en of drugsgebruik naar waarheid aan Rijschool IVEA. 
5. Indien de leerling aspecten genoemd uit paragraaf 2.4 dan heeft Rijschool IVEA het recht de lesovereenkomst per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden. Indien er scha
    de ontstaat als gevolg van de in paragraaf 2.5 heeft Rijschool IVEA het recht dit te verhalen op de leerling. 
6. De leerling is verplicht Rijschool IVEA te machtigen, zodat Rijschool IVEA het examen kan aanvragen. Rijschool IVEA kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien dit wordt nagelaten door
    de leerling. 
7.  Indien er sprake is van een rijontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorrijtuig, is de leerling verplicht dit te melden bij Rijschool IVEA. Rijschool IVEA kan niet aansprakelijk
    worden gesteld indien de leerling dit nalaat te melden. De leerling wordt in dit geval aansprakelijk gesteld voor eventuele financiële gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden. 

ARTIKEL 4 – RIJEXAMENS 
1. De instructeur bepaalt in overleg met de leerling het moment van de aanvraag van het praktijkexamen. Bij gebleken onbekwaamheid van de leerling heeft Rijschool IVEA het recht een exame
   aanvraag te weigeren.
2. Voor de aanvang van het theorie-examen, tussentijdse toets of praktijkexamen dient de cursiste Rijschool IVEA te machtigen met DigiD via Mijn CBR.nl 
3. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van zijn of haar theoriecertificaat. 
4. Rijlessen, tussentijdse toetsen en praktijkexamens die geen doorgang kunnen vinden doordat de leerling niet in het bezit is van een geldig theoriecertificaat kunnen niet verhaald worden op
   Rijschool IVEA.
5. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit zijn van de juiste stukken die bij het praktijkexamen c.q. de tussentijdse toets benodigd zijn. Indien de leerling de juiste stukken niet bij zich
   heeft, dan kan er geen examen worden afgenomen. De gemaakte kosten zijn voor rekening van de leerling.
6. Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden ongeacht wat hiervan de oorzaak is, moet de leerling de kosten dragen
   voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt dan te vervallen. 
7. Indien het rijexamen niet door kan gaan wegens weeromstandigheden en CBR beaamt dit, dan hoeft de leerling niet zelf het nieuwe examen te betalen. CBR geeft dan akkoord voor verschuiving 
van het rijexamen. En zijn er geen kosten verschuldigd. 

ARTIKEL 5 – BEËINDIGEN
1. Rijschool IVEA heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als er het vermoeden is dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan Rijschool 
IVEA.
2. Rijschool IVEA heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als het vermoeden er is dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
3. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een lespakket dan kan de leerling deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze 
voort te zetten. Als er een bedrag vooruitbetaald is, dan zal Rijschool IVEA het verschuldigde bedrag terug betalen minus met het door de leerling al genoten rijlessen en administratiekosten ter 
hoogte van 50,00 euro.
4. Rijlespakketten zijn 6 maanden geldig vanaf ingangsdatum. Bij afwezigheid en/of het wegblijven van de leerling komen de rijlessen die nog in het pakket zitten te vervallen. Deze komen te 
vervallen als er één jaar verstreken is na aanvang ondertekende lesovereenkomst.

ARTIKEL 7 – TOEPASSELIJK RECHT
1.  Nederlands recht is van toepassing.
2.  Alle geschillen die ter zake van de overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van 
Rijschool IVEA. 

OVERIGE
Voor de aanvragen van een praktijkexamen of tussentijdse toets dient de leerling Rijschool IVEA te machtigen met zijn of haar DigiD op de website van CBR, www.mijn.cbr.nl 
Registratienummer : 1920F4 
 

ARTIKEL 3 – BETALING
1. Rijschool IVEA hanteert de volgende lesuren. 1 lesuur = 60 minuten. 1,5 lesuur = 90 minuten, 2 lesuren = 120 minuten.
2. De hoogte van het lesgeld per lesuur is afhankelijk van het gekozen pakket en de categorie motorvoertuig.
3. Voor betalingen bij rijlespakketten dient de helft van het pakket uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de eerste rijles voldaan te zijn. Het andere deel moet worden voldaan als de helft van 
    het lespakket voltooid is. 
4. Rijschool IVEA is bevoegd om tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen.
5. Indien de leerling 7 dagen na termijn de factuur nog niet heeft betaald, kan Rijschool IVEA de leerling schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van 7 dagen in gebreke is. 
6. Indien de leerling in verzuim blijft om het verschuldigde bedrag te betalen, kan Rijschool IVEA de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Alsdan is Rijschool IVEA gerechtigd het
   verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. De extra kosten zijn voor rekening van de leerling. 
7. Rijschool IVEA is gerechtigd om de lesovereenkomst op te zeggen indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde te betalen.
8. Indien de leerling beslist om zijn of haar lespakket te beëindigen gebeurt het volgende. De rijlessen van het lespakket zullen worden omgezet worden in losse lessen, het vooruitbetaalde geld 
wordt terug betaald onder aftrek van al de genoten lessen prijs per les, administratiekosten en de betaalde examengeld(en)
9. Indien gewenst bestaat er de mogelijkheid om de lespakketten V, E, A in twee termijnen te voldoen.
10. Lespakket I mag enkel éénmaal worden afgenomen enkel bij opfris cursus of rijbewijs in bezit.


