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vooruitbetaald is, dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met het door hem/haar betaalde 
examengeld plus de al genoten rijlessen en administratiekosten onder aftrek van eventuele kortingen. 
7.3. De rijschool kan de lesovereenkomst slechts ontbinden om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool onmogelijk 
verwacht kan worden deze voort te zetten onder gehoudenheid van terugbetaling van de (Ies)gelden waarvoor de rijschool 
nog niet heeft gepresteerd. 
7.4. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist. 
7.5. Bij ontbinding van de lesovereenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool betaalde 
examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover de rijschool deze gelden nog 
niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. Slechts bij de op naam gereserveerde examens vervalt het recht op 
restitutie. 
Artikel 8. Vrijwaring 
De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, 
alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij; 
- de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt; 
- de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid 
kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt; 
- de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen. 
- de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen. 
Artikel 9. Aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor 
daadwerkelijke dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die 
voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst. 
Artikel 10. Klachten 
De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de 
betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te 
lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de 
directie van de rijschool. 
Artikel 11. Bemiddelingsregeling 
11.1. Indien er een geschil is ontstaan tussen de cursist en de rijschool met betrekking tot de onderhavige verplichtingen, dan 
kan de cursist een beroep doen op bemiddelingsregeling, nadat de cursist zich eerst tot de rijschool heeft gewend en dit niet 
heeft geleid tot een oplossing van het geschil. 
11.2. Het beroep op bemiddeling dient schriftelijk te worden gedaan binnen een periode van vier weken nadat het geschil is 
ontstaan. 
11.3. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de rijschool dan wel de cursist om het geschil door de gewone 
rechter te laten beslechten niet in de weg. 
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
12.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
12.2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen 
bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool. 
Deze lesovereenkomst is mede opgesteld door ARAG Legal Services, Postbus 187, 3830 AD Leusden.  


