Algemene Voorwaarden
Door u in te schrijven voor een rijopleiding bij KUMAR Rijopleidingen, gaat u met ons een overeenkomst aan. Bij een
overeenkomst horen duidelijke afspraken, zodat u precies weet wat u te wachten staat. Dit zijn de algemene voorwaarden die
van toepassing zijn op alle rijopleidingen van KUMAR Rijopleidingen

Inschrijven
De cursist kan zich op verschillende manieren inschrijven: telefonisch, via email, schriftelijk of bij ons op kantoor. De cursist
zorgt voor alle benodigde gegevens waarvan de rijschool aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cursis behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn tijdig aan de rijschool te verstrekken. Door u in te schrijven verklaart u dat u akkoord gaat
met de algemene voorwaarden die alsvolgt luiden:

Betaling
De cursist kan de lessen contant betalen of per giro/bank, maar dit laatste uitsluitend vooraf tenzij anders is overeengekomen.
Indien er sprake is van wanbetaling, komen alle gerechtelijke - en buiten gerechtelijke kosten en de wettelijke rente voor
rekening
van de cursist.

Lesafspraken
De lesafspraak wordt voor de cursist genoteerd op onze afsprakenkaart welke hij/zij iedere les dient mee te nemen, zodat wij de
afspraak voor de cursist kunnen noteren en een betaalde les kunnen paraferen. De cursist heeft altijd de mogelijkheid om een
rijles te annuleren, dit kan telefonisch 24 uur per dag (075-6144125). Een afspraak moet echter wel 24 uur (zijnde een werkdag)
van tevoren worden geannuleerd.
Afspraken welke niet tijdig zijn geannuleerd worden volledig in rekening gebracht. Indien de cursist op de afgesproken datum,
tijd en plaats niet aanwezig is, vervalt de rijles en wordt deze volledig bij hem/haar in rekening gebracht ongeacht de reden van
absentie.

Autorijlessen
De autorijlessen duren 60 min. of een veelvoud hiervan. De rijlessen nemen aanvang op de plaats welke van tevoren met de
cursist is afgesproken en stoppen op dezelfde plaats, wil hij/zij de rijles op een andere plaats laten eindigen dan moet dit voor
aanvang van de les met de instructeur worden afgesproken zodat deze zijn rijles eventueel kan aanpassen.
Indien door omstandigheden de instructeur te laat op de afspraak verschijnt dient hij wel de volledige
lestijd te verzorgen. Roken tijdens de les is niet toegestaan. De rijschool is op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijke
of materiële schade van de leerling welke tijdens de lessen ontstaat.

Lespakket
Er zijn verschillende rijles pakketten aanwezig bij KUMAR Rijopleidingen (zie prijslijst).
De rijlessen bij alle pakketten hebben een duur van 60 min.
Alle pakketten bevatten een proefexamen (door rijschool) en een CBR examens.
De leerling kan het pakket naar behoefte aanvullen met losse lessen of een 10 lessen kaart.

Beeindigen lespakket
Bij tussentijdse beëindiging van een rijlespakket is de geldigheidsduur 3 maanden na de laatste afspraak verlopen en wordt het
pakket omgezet in losse rijlessen. Terugbetaling van een startrijlespakket is niet mogelijk.

Motorrijlessen
De motorrijlessen duren 60 min. of een veelvoud hiervan. De rijlessen nemen een aanvang bij de rijschool en stoppen op
dezelfde plaats. Het is verplicht om tijdens de lessen beschermende kleding te dragen. De rijschool zorgt in principe voor een
helm en een motorjack, de leerling zorgt zelf voor handschoenen en stevige schoenen/laarzen. De rijschool is op geen enkele
wijze aansprakelijk voor persoonlijke en materiële schade van de leerling welke tijdens de lessen of examens ontstaat.

Motor-theoriecertificaat
De leerling is verplicht om tijdens de rijlessen in het bezit te zijn van een motor theoriecertificaat. Is men echter in het bezit van
een auto rijbewijs dan vervangt dit rijbewijs tijdens de rijlessen het theoriecertificaat. Tijdens het praktijkexamen dient men
echter in het bezit te zijn van een geldig motor theoriecertificaat.

Praktijkexamen
De examenaanvraag kan ieder moment ingediend worden. Een examen aanvraag kan echter pas in behandeling worden
genomen als de examenbescheiden zijn ingeleverd en het examengeld is voldaan. De rijschool verplicht zich om een
aangevraagd examen binnen 10 dagen aan te melden bij het CBR. Een examendatum wordt in overleg tussen cursist en
instructeur/rijschool vastgesteld. Een examenaanvraag welke is ingediend bij het CBR kan slechts door de cursist worden
ingetrokken bij het CBR. Een examendatum kan door de rijschool tot 30 dagen voor de examendag worden verschoven. De
cursist zorgt tijdens een examen voor de juiste examenbescheiden. Met het indienen van een examen aanvraag bij het CBR,
aanvaardt de cursist de voorwaarden van het CBR en vrijwaart hij/zij de rijschool van elke aansprakelijkheid.

Wet persoonsregistratie
In het kader van de wet persoonsregistraties (art. 28 lid 1) geven wij u te kennen dat de door verstrekte persoonsgegevens in
onze
geautomatiseerde administratie zullen worden opgenomen. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen
beschikken over persoonsgegevens, studiegegevens en studieresultaten, noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van
de administratieve, logistieke -en opleidingsfuncties.

Klachten
KUMAR verkeersopleidingen zal er alles aan doen om uw opleiding zo soepel mogelijk te laten verlopen, maar mocht de cursist
desondanks toch nog klachten hebben, vragen wij hem/haar dit dan te melden, waarbij wij de klacht serieus zullen behandelen.
De eventuele aansprakelijkheid van de rijschool is beperkt tot maximaal het door cursist betaalde lesgeld. Geschillen tussen de cursist en
de rijschool die niet in onderling overleg zijn op te lossen, worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde, waarna de door deze
genomen uitspraak wordt geëerbiedigd.

