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Erk. 2571

Tel. 015 42 32 23 - Fax 015 43 04 92
info@sanderus.com - www.sanderus.com

Hartelijk welkom bij Rijschool Sanderus.
Je bent nu ingeschreven als kandidaat brom- of motorfietsbestuurder. Bij deze inschrijving horen
een opleidingscontract, een afsprakenoverzicht en de volgende instructies.
1. Alle lessen beginnen en eindigen op een van de volgende oefenterreinen:
WILRIJK
WOMMELGEM
MECHELEN

SINT-NIKLAAS
GENT

Boomsesteenweg 952
2610 Wilrijk
Herentalsebaan 552
2140 Wommelgem
Blokhuisstraat 24
2800 Mechelen
Entrepotstraat 15
9100 Sint-Niklaas
Jacques Paryslaan 8+
9940 Evergem

Ons oefenterrein bevindt zich links van Cardoen, aan de
straatzijde van de Boomsesteenweg.
Het oefenterrein ligt achter het gebouw van Carrefour
Market.
Achteraan op de terreinen van Belven. Toegang via de
gemeenschappelijke poort. Buiten de kantoor-uren is
deze poort gesloten. Je instructeur zal je daar
opwachten.
Het oefenterrein ligt achter het bedrijfsgebouw aan de
linkerkant.

2. Ongeacht het weer moet je, zonder uitzondering, voorzien zijn van:
•
•
•
•
•
•

een goedgekeurde valhelm;
stevige handschoenen;
een vest met lange mouwen;
een lange broek;
stevige, hoge schoenen tot boven de enkels;
zo nodig regenkledij.

Door geschikte kledij te dragen ben je als brom- of motorfietsbestuurder beschemt tegen
onnodige letsels ten gevolge van een valpartij of een verkeersongeval!
Dit geldt eveneens voor de kandidaat bromfietsbestuurders!
Wij herinneren je eraan dat wie zich niet houdt aan de veiligheidsvoorschriften van de rijschool en
de lesgevers, zonder recht op teruggave van het lesgeld, onmiddellijk kan worden uitgesloten van
de opleiding. Wij rekenen dan ook op je begrip en samenwerking.
Kan je niet aanwezig zijn tijdens je praktijkles, verwittig dan ten minste vier werkdagen vooraf de
rijschool voor een nieuwe afspraak (Rijschool Sanderus Wommelgem, Herentalsebaan 552 - 2140
Wommelgem, 03 353 08 38 of Rijschool Sanderus Mechelen, Leopoldstraat 68 - 2800 Mechelen,
015 41 34 44). Verwittig je minder dan 4 werkdagen vooraf, dan ben je 50% van je lesgeld
verschuldigd. Verwittig je minder dan 2 werkdagen vooraf of kom je niet opdagen, ben je 100%
van het lesgeld verschuldigd.
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Voor de praktijkexamens geldt het volgende: tenminste 10 werkdagen vooraf afzeggen is
kosteloos, je betaalt 50% van de examenbegeleiding indien je 5 dagen vooraf afzegt, en 100% van
de examengebeleiding indien je minder dan 5 dagen vooraf afzegt. Zaterdag wordt niet als werkdag
beschouwd.
Gelieve het eventuele saldo ten bedrag van …………… euro voor de rijlessen en/of het
praktijkexamen ten minste 10 werkdagen voor je eerste afspraak te storten op rekeningnummer
KBC10 7370 3837 9004 van de Rijschool Sanderus nv, Leopoldstraat 68 – 2800 Mechelen, met
vermelding: ………………………… .
De dag van je praktijkexamen moet je voorzien zijn van je geldige identiteitskaart, het examengeld
en voor zover van toepassing, je attest van welslagen voor het examen theorie en/of je attest van
de verplicht gevolgde praktijklessen.
Veel succes!
Het Rijschool Sanderus brom- en motorfietsteam.

Boomsesteenweg 952, 2610 Wilrijk

Herentalsebaan 552, 2140 Wommelgem
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