
 Algemene voorwaarden VDS autorijschool  

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing 
op alle diensten afgenomen bij VDS 
autorijschool, haar vaste medewerkers 
alsmede haar franchisenemers en/of 
de les- overeenkomst tussen VDS 
autorijschool en “cursist” of haar/zijn 
(mede) ondertekenaar. Het 
ondertekenen van de les-
overeenkomst en/of het afnemen van 
onze diensten betekent automatisch 
dat u de algemene voorwaarden 
accepteert. 

 
Artikel 1. Begrippen. 
1.1 Onder ‘Rijopleiding’ wordt in deze  

voorwaarden verstaan een 
rijopleiding zoals aangeboden door 
VDS autorijschool. Dit kunnen 
‘losse lessen’, een ‘pakket’, een 
combinatie dan wel een deel van 
bovengenoemde zijn. De theorie 
ondersteuning aangeboden door 
VDS autorijschool dan wel  

      zelfstudie maken deel uit van de  
      rijopleiding. Hierna te noemen:         
      rijopleiding of cursus. 
1.2 Onder ‘cursist’ wordt verstaan de   
      daadwerkelijk afnemer dan wel  
      zijn/haar ouder/voogd of ander       
      verantwoordelijke. 
 
Artikel 2. Betaling. 
2.1 Een rijopleiding komt tot stand    
      door   ondertekening van de les- 
      overeenkomst door ‘cursist’ of  
      door het afnemen van  
      diensten/producten van  
      VDS autorijschool Na  
      Ondertekening van de les- 
      Overeenkomst. Voor een “pakket”  
      dient de cursist aan                                   
2.2 VDS autorijschool binnen 14   
      dagen doch vóór aanvang van de  
      eerste les minimaal de eerste  
      betaling te voldoen. De tweede   
      betaling vindt plaats rond de  
      10e les en de derde betaling rond  
      De 20e les. Betaling ineens mag  
      ook. Bij ‘losse lessen’ is geen  
      vooruitbetaling vereist. 
2.3 Indien betaling niet binnen de  
      gestelde  termijn ontvangen is bij      
      VDS autorijschool, kan  
      VDS autorijschool de rijopleiding  
      opschorten, de eventueel  
      geplande (tussentijdse) examens  
      annuleren (!) en/of de les- 
      overeenkomst ontbinden. Bij op-  
      schorting/annulering/ontbinding  
      blijft de betalingsplicht van “cursist”  
      onverminderd bestaan. Bij  
      ontbinding is de cursist tevens   
      annulerings- kosten verschuldigd. 
2.4 Voor overige producten geldt dat  
     deze uiterlijk bij afname voldaan  
     moeten zijn. 
 
Artikel 3. Annulering. 

3.1 Annulering door  VDS autorijschool  
      heeft het recht om rijlessen op te  
      schorten bij het wegvallen      
      (ernstige reden of ziekte) van de  
      rijinstructeur. VDS autorijschool  
      zal echter alles in het werk stellen   
      om zo spoedig mogelijk  
      vervanging te organiseren. In  
      geval   van een spoedopleiding zal    
      deze overgenomen worden door  
      een andere instructeur. 
3.2 In geval van punt 3.1 heeft cursist  
      vervolgens het recht om de  
      rijopleiding  
      (met  uitzondering van een  
      spoedopleiding) te beëindigen en  
      het  cursusgeld, minus de reeds  
      gevolgde lessen en  
      administratiekosten, gerestitueerd  
      te krijgen. VDS autorijschool zal in  
      dat geval de eventueel reeds  
      geplande tussentijdse toets en  
      examens annuleren. Leerling  
      kan daarbij geen aanspraak  
      maken op schadevergoeding of  
      ander compensatie. 
3.3 Annulering door ‘cursist’; Indien  
      cursist onverhoopt vóór aanvang  
      van de rijopleiding de les- 
      overeenkomst wil annuleren zijn er  
      door cursist de volgende  
      vergoedingen verschuldigd:  
      Hierbij wordt uitgegaan van de  
      overeengekomen startdatum van  
      de opleiding. Bij ‘losse lessen’ en  
      een ‘pakket’ tussen het moment  
      van ondertekening van de les   
      overeenkomst en aanvang van de     
      cursus:  Alleen administratiekosten  
      à 19,50. 
3.4 Bij een spoedopleiding tussen het   
                  moment van ondertekening van de  
      les overeenkomst en aanvang van  
      de cursus: administrative kosten à  
      19,50 en € 100,00 onkosten.  
3.5 Annulering tijdens een opleiding  
      (met uitzondering van een  
      spoedopleiding welke dan niet  
      meer geannuleerd kan worden)) is  
      alleen mogelijk na overleg met  
      VDS autorijschool. Hierbij vindt  

   verrekening plaats volgens punt  
3.6 Annulering van een  
     spoedopleiding  terwijl deze reeds  
      gestart is, is niet meer mogelijk.  
      Annulering van eenmaal  
      gereserveerde (tussentijdse)  
      toetsen en (theorie)-examens is in  
      beginsel niet mogelijk! Hiervoor  
      blijft cursist dan ook het volledige  
      bedrag verschuldigd. Oók als er  
      eventuele nieuwe data gesteld  
       worden. Annulering van alle  
      overige producten waaronder:          
      e-learning, boeken, et cetera is  
      niet mogelijk.  
      Eénmaal afgenomen producten  
      kunnen wij niet terug nemen. Bij  

      verhuizing of emigratie waarin het  
      voor cursist niet meer mogelijk is  
      de rijopleiding af  te maken vindt  
      verrekening plaats volgens punt   
      3.1. Indien cursist door  
      persoonlijke, familie– (1e en 2e  
      graad) omstandigheden niet aan  
      de ge- plande (spoed)-opleiding  
      kan beginnen of als cursist tijdens  
      deze spoedopleiding door een  
      dergelijke calamiteit de opleiding  
      moet stoppen dan wel de toets of  
      examen niet kan volgen, zal  
      VDS autorijschool er alles voor in  
      het werk stellen dat cursist de  
      opleiding op een ander moment  
      kan starten of hervatten. Dit  
      binnen de richtlijnen van      
      het CBR. (lees: CBR examen-   
      voorwaarden). Indien cursist  
      binnen 6 maanden na de in punt  
      3.5 genoemde calamiteit niet in  
      staat is de opleiding te hervatten,  
      (zulks in overleg met           
      VDS autorijschool) dan wordt de   
      les overeenkomst ontbonden en  
      ontvangt cursist de reeds betaalde    
      lesgelden minus de reeds  
      verbruikte lessen, geplande  
      toetsen en examens en   
      administratie kosten retour.  
      Lessen dienen door cursist ten alle  
      tijden, minimaal 48 uur van  
      tevoren afgezegd te worden. Oók  
      bij ziekte(!). Binnen deze tijd zal  
      de  les normaal berekend moeten  
      worden, dan wel op het pakket  
      ingehouden worden.  
 
Artikel 4. Verplichtingen  
                VDS autorijschool. 
4.1 VDS autorijschool verplicht zich  
      een rijopleiding te verzorgen met  
      als doelstelling cursist op te lei-  
      den tot veilig verkeersdeelnemer   
      en daardoor cursist terdege voor  
      te bereiden op het CBR examen. 
4.2 VDS autorijschool behoud zich   
      dan ook het recht voor géén  
      examens aan te vragen indien  
      cursist daar nog niet klaar voor is.  
4.3 VDS autorijschool verplicht zich  
      zorg te dragen voor goede en  

    gekwalificeerde rijinstructeurs en  
    draagt zorg voor een goede  
    verzekering van personen en  
    voertuig.  

4.4 VDS autorijschool verplicht zich,   
    zoveel als mogelijk is, te zorgen  
    dat cursist dezelfde instructeur en  
    hetzelfde voertuig behoudt, zowel  
    tijdens lessen als examen.  
   (vakanties en uitval daargelaten). 

 
 
4.5 VDS autorijschool verplicht zich te   

    zorgen voor redelijk recente doch  
    in ieder geval veilige en  
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    goedgekeurde voertuigen. 
4.5 VDS autorijschool vrijwaart de  
      cursist voor aanspraken van  
      derden tot vergoeding van schade  
      ontstaan tijdens de rijopleiding,  
      tussentijdse toets of  
      praktijkexamen begane verkeers-  
      en/of rij-fouten, botsing, aanrijding  
      en/of overrijding, tenzij de schade  
      is te wijten aan opzet of grove  
      schuld van cursist zelf, dan wel het      
      gevolg is van het gebruik van een  
      rijvaardigheid beïnvloeden de stof  
      als bedoeld in artikel 5.2 
 
Artikel 5. Verplichtingen cursist. 
5.1 Cursist is op de hoogte van en        
      verklaart, door ondertekening van  
      de les overeenkomst, de vereiste  
      leeftijd te hebben om deel te  
      mogen en kunnen nemen aan de  
      onderhavige rijopleiding. 
5.2 Cursist mag niet de bevoegdheid  
      tot het besturen van motorrijtuigen  
      zijn ontzegd alsmede afhankelijk of      
      onder invloed te zijn van  
      rijvaardigheid belemmerende  
      middelen (medicijnen, verdovende  
      middelen, drank) 
5.3 Cursist dient ten aller tijde (iedere      
             theorieles) het legitimatiebewijs (in  
      sommige situaties zelfs een reeds  
      behaald rijbewijs) bij zich te  
      dragen en op verzoek te (kunnen)  
      tonen. Zo ook het in sommige  
      situaties vereiste theorie-certificaat  
      doch deze tenminste op de mobile   
      telefoon te tonen. 
5.4 De cursist voor rijbewijs AM en de  
      cursist voor rijbewijs A welke niet  
      in bezit is van rijbewijs B dient bij  
       aanvang van lessen op de open-  
       bare weg in het bezit te zijn van   
       een geldig theorie certificaat voor  
       de betreffende categorie en dit bij   
       zich te dragen. 
5.5  Cursist dient zo spoedig mogelijk  
       na onder- tekening van de  
       les overeenkomst met haar/zijn  
       DigiD VDS autorijschool te  
       machtigen op de Website  
       ‘mijn.cbr.nl’ teneinde het  
       reserveren van examens mogelijk   
       te maken. 
5.6 Cursist dient tezelfdertijd (zie  
      punt 5.5) de  
      gezondheidsverklaring in te vullen  
      en te ondertekenen. (let op: Ideal  
       betaling). 
 
 
 
 
 
5.7 Indien na ondertekening van de  
      les overeenkomst blijkt dat cursist  
      niet voldoet of kan voldoen aan de  
      eerder in artikel 5 genoemde  

      verplichtingen, behoud VDS  
      autorijschool zich het recht voor de  
      rijopleiding voor korte of langere  
      tijd stop te zetten of zelfs te  
      annuleren. Cursist is dan wel  
      gehouden aan betaling zoals  
      vermeld in artikel 3.3 
5.8 Tijdens opfrislessen is geen  

      sprake van rijonderricht in de  
      zin van de WRM,  
      dientengevolge kan de ‘cursist’   

      de instructeur niet  
      aansprakelijk stellen voor  
      geleden  schade, ontstane  
      boetes of ander gevolg)  

      schade van het deelnemen  
     aan deze les. Rijdt ‘cursist’  
     tijdens deze les in/op haar/zijn  

     eigen voertuig, dan zal cursist  
     ook zélf voor de benodigde  
     verzekering en wegenbelasting  
     dienen te zorgen. 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 
6.1 Cursist dient zich ten alle  
      tijden te houden aan de  
      instructies van de instructeur.  

6.2 Cursist zowel als de  
      instructeur van  
      VDS autorijschool zal zich   
      tijdens de rijopleiding conform  

      de gangbare normen  
      gedragen. VDS autorijschool  
      kan de rijopleiding tussentijds  

      en eenzijdig beëindigen  
      (mogelijk zelfs tijdens  
      een rijles), op grond van  

      zwaarwegende redenen,  
      indien het gedrag van de     
      cursist daartoe aanleiding  
      geeft. Restitutie van betaalde  

      lesgelden zal al dan niet  
      plaatsvinden. 
6.3 Cursist vrijwaart  

      VDS autorijschool 
      voor schade of aanspraken  
      van derden voor zover deze  
      het gevolg zijn van haar/zijn  

      opzet of grove schuld, 
    alsmede ten gevolge van     
    gebruik door cursist van een  

    stof waarvan hij weet of   
    redelijkerwijs moet weten  
    dat het gebruik daarvan - al   
    dan niet in combinatie met het  

    gebruik van een andere stof  
    de rijvaardigheid kan  
    verminderen. (zie ook  

    artikel 5.1 t/m 5.2) 
 
 

Artikel 7. (sociale) media 
VDS autorijschool voert 

campagne via onder andere 
Facebook en mogelijk andere 
media alsmede op haar website 

en maakt daar gebruik van foto’s 
van cursisten. Mocht cursist 

bezwaar hebben tegen het 
maken/gebruiken van haar/zijn 
afbeelding, dan kan cursist dit bij 
het kantoor aangeven, waarna 

VDS autorijschool dit niet zal 
gebruiken. 

 

Artikel 8. AVG 
Privacyverklaring. 
De cursist zal een 
Privacyverklaring moeten invullen 

bij VDS autorijschool. Dit ter 
bescherming van uw gegevens. 
Wenst cursist deze 
Privacyverklaring niet in te vullen, 

houd dan rekening met het feit dat 
VDS autorijschool niet alle 
verplichtingen van de opleiding 

kan nakomen, zoals het 
aanvragen van (tussentijdse) 
examens. 

 

Artikel 9. Klachten 
VDS autorijschool zal alle 
eventuele klachten serieus 
nemen. Klachten dienen 
persoonlijk ten kantore van  

VDS autorijschool besproken te 
worden en wel vóór beëindiging 
van de rijopleiding(!). Tenzij deze 

klacht(en) met het examen zelf te 
maken heeft/hebben.. 
  
 

Datum: 
Handtekening cursist: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 
Handtekening VDS autorijschool: 

 


