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Leerling dient te allen tijde een geldig legitimatie bij zich te hebben.
Leerling dient zelf de Oproepbrief van het CBR met het Zelfreflectie formulier
mee te nemen naar het CBR.
Verkeerschool De Ridder is niet verantwoordelijk voor de controle van het
tijdstip van het examen. De leerling dient zelf deze controle uit te voeren.
Voor elke categorie dienen geplande lessen 48 uur voor aanvang afgemeld te
worden. Bij te late afmeldingen worden de lessen in rekening gebracht.
Alle pakketten dienen voor de eerste les betaald te zijn met uitzondering van de
complete pakketten voor rijbewijs B en A die in 2 termijnen voldaan mogen
worden. Echter voor aanvang van de Tussen Tijdse Toets en Examen dient het
volledige bedrag betaald te zijn.
De betalingstermijn is 3 weken, bij geen betaling wordt er een herinnering
verstuurd zowel per e-mail als per post met een betalingstermijn van 7 dagen.
Indien er na de herinnering nog geen betaling heeft plaats gevonden, gaat de
factuur door naar ons incasso bureau en komen er € 25,00 incassokosten bij.
Losse lessen dienen direct aan de instructeur te worden betaald.
Bij niet betalen van zowel losse lessen als pakketten worden na 5 lesuren de
lessen stop gezet. Na betaling kunnen er weer afspraken worden gemaakt voor
nieuwe lessen.
Bij een afname van een pakket wordt automatisch een volgende 10 lesuren
pakket aangemaakt tenzij leerling aangeeft dit niet te wensen.
Alle lessen die gereden worden buiten de pakketten worden in rekening
gebracht.
De Verkeersschool heeft het recht een examen te annuleren als er niet voldaan
wordt aan de vooraf afgesproken aantal lessen. Deze lessen zullen te allen tijde
in overleg met de leerling worden geboekt. De kosten voor het niet afgenomen
examen zijn voor rekening van de leerling.

Geldigheid pakketten:


Geldigheidduur van onze pakketten zijn aan de wettelijke voorwaarden
verbonden van Artikel 3:307 lid 1BW: Een rechtsvordering tot nakoming van
een verbintenis uit overeenkomst tot een geven of een doen verjaart door
verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de
vordering opeisbaar is geworden’. Een contractuele vordering is een vordering
die voortvloeit uit een overeenkomst.

Extra voorwaarde A&AM:


Anders dan bij B&BE is een leerling voor A&AM zelf verantwoordelijk voor de
eventuele verkeersovertredingen gedurende de rijles.

