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Artikel 1 Algemeen 
Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijles voor de 
rijopleiding categorie B en/of praktijkexamens. Tevens omvatten deze de rechten en plichten van de 
leerling dan wel de rijschoolhouder. In het vervolg van deze voorwaarden worden deze de “ leerling” 
en de "rijschool" genoemd.  
 
Artikel 2 Omschrijvingen 
2.1) Met de “leerling” wordt bedoeld de particulier die van de rijschool rijlessen krijgt, een 
tussentijdse toets ondergaat of een praktijkexamen categorie B ondergaat. 
2.2) Met de “rijschool” wordt bedoeld de zelfstandige rijschoolonderneming, waarvan de gegevens 
op de factuur staan, die de leerling heeft ontvangen. 
RijlesBij.nl wordt beheerd door twee eenmanszaken. 'RijlesBij- Jeroen' (KVK nummer 70643369) en 
'RijlesBij - René' (KVK nummer 70067694) zijn twee onafhankelijke rijscholen/rijschoolhouders van 
elkaar. 
2.3) Met "Rijles" wordt bedoeld rijonderricht. De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die 
aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) voldoet.  
Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993, art. 1 Rijonderricht: onderricht, gericht op het bijbrengen, 
behouden of verbeteren van de rijvaardigheid of geschiktheid om aan het verkeer deel te nemen als 
bestuurder van een motorrijtuig, waarvoor een rijbewijs is vereist. 
2.4) "Rijopleiding". De rijopleiding omvat rijlessen die gegeven worden door een bevoegde 
rijinstructeur van de rijschool. Met een tijdsduur van minimaal 60 minuten per rijles; die volledig zal 
worden benut voor het geven van rijles aan leerlingen die bevoegd zijn om rijlessen te mogen 
nemen. 
2.5) De rijschool bepaald in welke regio en vanaf welke bestemming de leerling opgehaald en 
weggebracht kan worden. De rijschool heeft ten alle tijden het recht te weigeren vanaf welke 
bestemming de leerling opgehaald of weggebracht wilt worden en kan dan op een willekeurige 
bestemming worden afgezet/opgehaald. De betreffende bestemmingen dienen voorafgaand van de 
les worden doorgegeven aan de rijschool en worden goedgekeurd. 
 
Artikel 3. Verplichtingen van de rijschool 
3.1) De rijschool geeft rijles in een personenauto welke voor het CBR goedgekeurde aanpassingen 
en/of inrichting heeft en volledig voldoet aan de voertuigeisen als lesauto dan wel voor de 
praktijkexamens categorie B.  
3.2) De rijschool is bevoegd om rijlessen te geven. Deze bevat de WRM bevoegdheidspas voor 
rijinstructeur in de categorie B. 
3.3) De rijles wordt volledig benut voor het geven van rijles zoals beschreven in artikel 2.3. 
 
Artikel 4. Verplichtingen van de leerling 



4.1) Tijdens de rijlessen en het ondergaan van het praktijkexamen dient de leerling alle aanwijzingen 
van zowel de rijschool dan we CBR examinator op te volgen. 
4.2) Bij verhindering van de rijles, moet dat minimaal 24uur van tevoren kenbaar gemaakt worden 
aan de rijschool. Bij tijdige afzegging wordt het lesgeld voor de afgesproken lesuren kwijtgescholden. 
Ook bij een dringende reden wordt het lesgeld kwijtgescholden. Een dringende reden is acuut 
overlijden van een naast familielid en/of acute ziekenhuisopname.  
Indien de les niet tijdig wordt geannuleerd heeft de rijschool het recht de volledige lesprijs door te 
rekenen voor de afgesproken lestijd. 
4.3) De leerling zorgt er voor om op tijd op de vooraf afgesproken bestemming voor de rijles klaar te 
staan, zoals besproken in artikel 2.5. 
Is de leerling niet op de afgesproken bestemming, zal deze opgebeld worden op het bekende 
mobiele telefoonnummer. Ongeacht of de leerling gesproken wordt, zal de instructeur 10 minuten 
op de afgesproken plaats wachten. Indien de leerling dan nog niet aanwezig is, heeft de rijschool het 
recht het volledig afgesproken lestarief voor de afgesproken lesuren in rekening te brengen en de 
rest van de les te annuleren. 
4.4) De leerling is minimaal 16.5 jaar oud en kan ten alle tijden zijn of haar identiteitsbewijs 
overhandigen indien ernaar gevraagd wordt. 
4.5) De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn of haar medische en/of psychische 
toestand indien erom gevraagd wordt door de rijschool dan wel het CBR.  
Bij een medische aandoening dan wel het gebruik van medicatie of drugs welke de rijvaardigheid kan 
beïnvloeden is de leerling verplicht dit te vermelden uit eigen beweging aan de rijschool én het CBR. 
De 'eigen verklaring' die voor het CBR ingevuld moet worden, wordt naar eer en waarheid ingevuld 
en is op eigen risico van de leerling en/of het ouderlijk gezag. 
 
Artikel 5. Financieel 
5.1) De leerling zal een offerte en/of factuur voor de rijlessen en/of examens en/of tussentijdse toets 
en/of theoriepakket ontvangen. Het overeengekomen bedrag, welke benoemd staat op de factuur, 
dient vóór de rijles betaald te zijn. Het examen en/of de tussentijdse toets dienen uiterlijk twee 
weken van tevoren betaald te zijn.  
5.2) De rijschool heeft ten alle tijden het recht de rijles en/of het examen en/of de tussentijdse toets 
te annuleren indien niet aan deze voorwaarden (tijdige betaling) voldaan is.  
5.3) Tarieven voor de rijles worden niet tussentijds verhoogd. 
5.4) De afgesproken tarieven welke genoemd zijn op de factuur dan wel offerte vervallen indien de 
leerling de rijopleiding heeft beëindigd. Dit geldt ook indien er langer dan zes maanden geen rijles 
meer is ondergaan. De rijschool heeft dan het recht de tarieven te verhogen dan wel aan te passen 
aan de op dat moment geldende tarieven van de rijschool. 
5.5) Indien de leerling niet tijdig betaalt en er toch rijlessen gegeven zijn, zal een aanmaning 
verstuurd worden. Indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te 
betalen, zal het bedrag verhoogd worden met de wettelijke incassokosten en een incassobureau 
ingeschakeld worden. 
5.6) Indien een lespakket is afgenomen en deze niet wordt afgemaakt om wat voor reden dan ook, 
zal het lesuur tarief van de losse les berekend worden i.p.v. het lesuur tarief van het lespakket. Het 
bedrag dat de leerling gerestitueerd krijgt over de niet benutte lesuren zal hiermee worden 
verrekend. 
5.7) Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of door een 
ongeval, weersomstandigheden, verkeersomstandigheden of om door de overheid opgelegde 
reden/calamiteit, wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Er wordt zo snel mogelijk een 
nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur (indien mogelijk en beschikbaar) geregeld. 
De leerling kan in zo'n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.  
 
 Artikel 6. Beëindiging rijopleiding bij de rijschool 
De rijopleiding kan zowel door de rijschool dan wel door de leerling worden beëindigd.  



6.1) Beëindiging van de rijopleiding door de leerling dient schriftelijk te worden beëindigd, dus per 
post dan wel per mail. Betaalde bedragen over reeds benutte rijlessen dan wel praktijkexamens, 
theoriepakket of tussentijdse toets, worden nimmer terugbetaald.  
6.2) De rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen als blijkt dat de verstandhouding tussen 
beiden de kwaliteit en voortzetting van de rijlessen negatief beïnvloed. De rijschool is in dit geval 
verplicht niet gebruikte rijlessen en (her)examens aan de leerling terug te betalen, rekening houdend 
met artikel 5.6 van deze voorwaarden. 
6.3) Indien niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 4.4 of 4.5 dan heeft de rijschool het recht 
per direct de rijlessen op te schoren en de rijopleiding te beëindigen. 
 
Artikel 7. Aansprakelijkheid 
7.1) De leerling is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van botsing of aanrijding 
tijdens volgen van rijlessen. Er is een WA verzekering afgesloten door de rijschool.  
7.2) De rijschool is nooit te nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of grove 
schuld van de leerling door het niet opvolgen van de aanwijzingen van de rijschool dan wel CBR 
examinator. 
7.3) De rijschool is nooit te nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of grove 
schuld van de leerling door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de 
rijvaardigheid beïnvloeden. 
7.4) De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de 
leerling onbevoegd is het lesvoertuig te besturen. Dit geldt ook indien niet aan de voorwaarden is 
voldaan genoemd onder artikel 4.4 of 4.5. 
 
Artikel 8. Klachten 
Een klacht over de rijschool kunt u indienen op de website dan wel e-mailen naar de instructeur. 
 
Artikel 9. Geschillen 
Op de lesovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 


