
ALGEMENE VOORWAARDEN 
Van de rechtspersoon “Rijschool Barry Sweep” te Winkel 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-West per 07-06-2012 

ARTIKEL 1 – Verplichtingen Rijschool Barry Sweep 
De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken: 
1. De cursist krijgt praktijkles van een rij-instructeur die voldoet aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 

(WRM). De instructeur moet in bezit zijn van een geldig ‘instructeurcertificaat’; 
2. De rijschool beschikt in het lesvoertuig over een online verbinding met het examenrooster van het CBR, zodat een 

examen direct gereserveerd kan worden. Voorwaarden voor reservering is dat cursist de examengelden al heeft 
voldaan; 

3. De cursist legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het 
examen afgenomen worden in een gelijkwaardige auto, of wordt het examen verplaatst; 

4. De rijschool heeft een bedrijfsverzekering afgesloten indien er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de cursist 
aansprakelijk kan worden gesteld; 

5. De rijles moet volledig worden benut: de instructeur mag geen zaken doen die niet met rijles te maken hebben, zoals 
het doen van boodschappen en het houden van koffiepauze. Indien overmacht zal de instructeur de lestijd compenseren 
in de vorm van extra lestijd. 

ARTIKEL 2 – Verplichtingen cursist 
1. De cursist dient minimaal 16,5 jaar te zijn en altijd een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. In het geval van een 

Tussentijdse Toets of Praktijkexamen Rijbewijs B dient cursist tevens een geldig Theoriecertificaat bij zich te hebben; 
2. De cursist dient op de afgesproken tijd en op de afgesproken plaats klaar te staan. Als de cursist verlaat is, dan wacht 

de instructeur altijd nog 10 minuten op de afgesproken plaats. Indien de cursist na 10 minuten na afgesproken tijd nog 
niet aanwezig is, wordt een volledig lesuur in rekening gebracht; 

3. Rijlessen mogen tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd of verplaatst worden; 
Indien een rijles binnen 24 uur van tevoren afgezegd wordt, is het van belang of het een dringende of niet dringende 
reden is. 
Dringend: als iemand in de naaste familie (t/m 2e graad) is overleden en de begrafenis of crematie nog moet 
plaatsvinden of als de rijles is gepland op de dag van de begrafenis of crematie, een spoedopname van de cursist in het 
ziekenhuis. De geplande rijles wordt dan niet in rekening gebracht. 
Niet dringend: ziekenhuisopname zonder spoed, vakantie. De geplande rijles wordt in rekening gebracht; 

4. De cursist dient alle aanwijzingen van de instructeur op te volgen; 
5. De cursist dient bij de Tussentijdse Toets en Praktijkexamen Rijbewijs B een geldig uitslagformulier van het theorie-

examen, een geldig identiteitsbewijs en het ingevulde zelfreflectieformulier te kunnen tonen; 
6. De cursist dient alle noodzakelijke informatie aan instructeur te verstrekken inzake medische/psychische toestand, 

medicijn-, alcohol,- en/of drugsgebruik die een rijles kunnen beïnvloeden; 
7. De instructeur zal de cursist bij aanvang van de rijlessen vragen of cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. 

Je mag dan ook geen lesauto besturen. De cursist dient hier de waarheid over uit te spreken; 
8. De instructeur beschikt over een professionele alcoholtester. Als de instructeur vermoed dat de cursist ten tijde van 

lessen onder invloed is van alcohol, zal de instructeur een alcoholtest (blaastest) afnemen; 
9. Indien cursist verzuimt artikel 2.6 en 2.7 en weigert artikel 2.8 in acht te nemen, heeft de rijschool het recht per direct 

de lessen te beëindigen, zonder restitutie van de reeds geïncasseerde lesgelden; 
10. Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.6 en 2.7 genoemde situaties, heeft de rijschool het recht dit te verhalen bij 

de cursist. 

ARTIKEL 3 – Betalingen 
1. Betalingsmogelijkheden worden altijd vooraf met de cursist besproken. Cursist kan kiezen uit contante betaling of  

betaling via overschrijving per bank.  
1.1. Bij contante betaling: cursist voldoet deze direct na het gereden aantal lesuren. Wegens hoge stortingskosten die door 

de bank in rekening worden gebracht, worden lespakketten niet contant afgerekend. In verband met veiligheid heeft 
instructeur niet meer dan € 50,- wisselgeld in kas, cursist wordt verzocht gepast te betalen. Cursist krijgt na betaling 
een geschreven kwitantie; 

1.2. Bij overschrijven via bank/giro: lespakketten worden vooraf betaald. Dit geldt ook voor lessen, die in veelvoud van 10 
lesuren gefactureerd worden. Cursist krijgt hiervan een factuur met alle relevante gegevens om het geld over te maken; 

2. In overleg met de rijschool kan een lespakket kosteloos in termijnen betaald worden. Een uitzondering hierop is 
lespakket C: deze dient ineens te worden voldaan. De keuze voor het aantal termijnen voor lespakket A en B staan vrij 
voor de cursist, mits het niet meer dan 4 termijnen zijn bij lespakket A en 5 termijnen bij lespakket B; 

3. De rijschool hanteert een betalingstermijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum; 
4. Indien door cursist niet voldaan wordt aan de geldende betalingstermijn: 
4.1. Eenmaal wordt een herinneringsfactuur verstuurd gedurende het lestraject van cursist, met een nieuwe betalingstermijn 

van 10 dagen na dagtekening; 
4.2. Na de betalingsherinnering wordt een aanmaning verstuurd, vermeerderd met administratieve kosten à € 12,50 inclusief 

BTW en Wettelijke Rente à 4%, vastgesteld op 1 juli 2011 door het Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van de 
Rijksoverheid, met een laatste betalingstermijn van 5 dagen na dagtekening; 

4.3. Indien ook geen gehoor wordt gegeven aan de aanmaning, wordt de vordering onomkeerbaar overgenomen door een 
incassobureau, om het openstaande tegoed te incasseren. Eventuele bemiddelingskosten van worden verhaald op de 
cursist.; 

5. Indien cursist met het behalen van het Praktijkexamen Rijbewijs B nog lesuren tegoed heeft van het lespakket, zal de 
rijschool deze lesuren (met inachtneming van de tarieven van losse lesuren op datum van het kopen van het lespakket) 
binnen 7 kalenderdagen na het examen restitueren; 

6. De rijschool heeft het recht tussentijds de tarieven van de rijlessen, -pakketten en -examens te verhogen. Deze 
verhoging geldt niet indien cursist op dat moment al gebruik maakt van een lespakket. Cursist mag vragen om 
schriftelijke toelichting van de verhoging van de rijschool: 

6.1. Op basis van een tussentijdse verhoging van lestarieven heeft cursist recht te stoppen met de opleiding, mits deze dat 
schriftelijk binnen twee weken na het vernemen van de verhoging kenbaar maakt. 



ARTIKEL 4 – Rij(her)examen 
1. De kosten voor het aanvragen van een examen worden op de cursist verhaald, als: 
1.1. De cursist te laat verschijnt op het examen; 
1.2. De cursist niet aan artikel 2.1 voldoet; 
1.3. De cursist voor de aanvraag van het examen niet schriftelijk had meegedeeld dat hij op datum van examen niet 

beschikbaar is, mits het examen al gepland is.; 
2. Indien het examen niet doorgaat worden de kosten voor het aanvragen van een examen niet op de cursist verhaald, als: 
2.1. De rijschool niet aan artikel 1.2 voldoet; 
2.2. Er in de naaste familie van cursist of instructeur iemand t/m de 2e graad is overleden en de begrafenis of crematie nog 

moet plaatsvinden of als het examen is gepland op de dag van de begrafenis of crematie; 
2.3. De lesauto door onverwacht defect niet gebruikt kan worden tijdens het examen en er geen andere lesauto van een 

gelijksoortig type voorhanden is; 
2.4. De examinator de lesauto afkeurt omdat er iets niet in orde is en er geen andere lesauto van een gelijksoortig type 

voorhanden is.; 
3. De rijschool heeft het recht een lesuur in rekening te brengen indien een examen niet door kan gaan in verband met 

weersomstandigheden als ijzel en sneeuw. Voorwaarde is dat het CBR geen officieel afbericht heeft gegeven; 
4. De rijschool mag verhoging van examentarieven van het CBR aan de cursist doorberekenen. Cursist mag vragen om 

schriftelijke toelichting van de verhoging van het examentarief van de rijschool. 

ARTIKEL 5 – Beëindiging lessen 
1. De rijschool heeft het recht om alle vormen van lespakketten en overeenkomsten te doen ontbinden, indien: 
1.1. Cursist niet artikel 2.6 en 2.7 in acht heeft genomen; 
1.2. Cursist opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de opleiding; 
1.3. Cursist zich niet heeft gemeld binnen één maand na het afzeggen van een afspraak voor het maken van een nieuwe 

afspraak.; 
2. Indien een lespakket of overeenkomst wordt beëindigd als gevolg van artikel 5.1, zal er geen restitutie van lesgelden 

plaatsvinden; 
3. Indien cursist wenst te stoppen met de opleiding en cursist heeft geen vast aantal lessen of een vaste lesperiode 

afgesproken, dient een opzegtermijn in acht te worden genomen van een maand. Cursist dient dit schriftelijk mee te 
delen; 

4. Indien cursist wenst te stoppen met de opleiding en cursist heeft een vast aantal lessen of een vaste lesperiode 
(lespakket) afgesproken, kan enkel worden gestopt met de opleiding indien van de cursist redelijkerwijs niet kan worden 
verwacht dat hij/zij de opleiding kan voortzetten; 

5. Indien cursist kan stoppen met inachtneming van artikel 5.4, dient het volgende betalingsverkeer plaats te vinden: 
5.1. Cursist betaalt administratiekosten voor vroegtijdige beëindiging à € 12,50 inclusief BTW; 
5.2. Cursist betaalt het al door de rijschool betaalde examengeld (CBR-gedeelte); 
5.3. Indien cursist al een pakket heeft vooruitbetaald, restitueert de rijschool het lesgeld, verminderd met de gelden uit 

artikel 5.5.1 en 5.5.2.; 
6. Ook de rijschool kan besluiten te stoppen met de overeengekomen lessen of het lespakket. Dit kan enkel als van de 

rijschool redelijkerwijze niet kan worden verwacht de rijlessen voort te zetten. De reden hiervoor dient door de rijschool 
schriftelijk meegedeeld te worden. Indien cursist rijlessen of een lespakket vooruit heeft betaald, zal de rijschool de 
resterende tegoeden binnen 7 dagen na bekendmaking restitueren. 

ARTIKEL 6 – Vrijwaring 
1. Indien de cursist tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, is de 

rijschool aansprakelijk. De rijschool draagt immers zelf het risico; 
2. Indien de cursist tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, is de 

rijschool niet aansprakelijk en draagt cursist alle financiële consequenties, indien: 
2.1. De cursist zich in de auto opzettelijk misdraagt en ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt; 
2.2. De cursist zich onder invloed bevindt van de onder artikel 2.6 genoemde consumptiewaren; 
2.3. De cursist artikel 2.7 niet in acht heeft genomen. 

ARTIKEL 7 – Aanvullende afspraken 
1. De rijschool kan aanvullende afspraken maken met de cursist; 
2. De aanvullende afspraken gelden bovenop de al geldende Algemene Voorwaarden komen; 
3. De aanvullende afspraken worden schriftelijk vastgelegd en samen met de Algemene Voorwaarden aan de cursist 

overhandigd. 

ARTIKEL 8 – Geschillen 
Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. 

Rijschool Barry Sweep 
Reine Victoriaweg 11 
1731 PB Winkel 

KVK: 37144335 
BTW: NL1921.69.324.B01 

Datum:       Handtekening leerling:


