LESVOORWAARDEN


De Rijschool is overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 11 mei 2004 erkend door de
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer voor de opleiding tot het bekomen van alle
categorieën van rijbewijzen en verbindt zich ertoe alle bepalingen van dit Koninklijk Besluit na
te leven.

2.

De door de Rijschool gegeven opleidingen zijn door het Vlaams Gewest erkend in het kader
van de KMO-portefeuille.

3.

De Rijschool verbindt zich ertoe, voor zover aan de voorwaarden werd voldaan, om betalingen
door ondernemingen via hun KMO-portefeuille te aanvaarden..

4.

De Rijschool verbindt zich ertoe de theorie– en praktijklessen enkel te laten geven door professionele lesgevers die voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 11 mei 2004
betreffende de erkenning van rijscholen. De Rijschool verbindt zich ertoe de lesgevers jaarlijks
een bijscholing te laten volgen.

5.

De Rijschool verbindt zich ertoe de lessen zoveel mogelijk te laten geven door dezelfde lesgever. Het kan echter voorkomen dat de opleiding ook door een andere lesgever wordt gegeven,
in het bijzonder wanneer een beperkte beschikbaarheid van de vrije tijd van de leerling ertoe
zou leiden dat de opleiding zich over een langere periode zou uitstrekken, of in gevallen van
overmacht.

6.

De Rijschool verbindt zich ertoe de lesgevers te laten werken volgens een geüniformiseerd
lessenplan.

7.

De Rijschool verbindt zich ertoe alle lesvoertuigen te verzekeren voor:
▪ de burgerlijke aansprakelijkheid van de leerling als bestuurder en als passagier;
▪ de schade die aan de leerling of zijn bezittingen berokkend wordt; zijn materiële schade
is evenwel beperkt tot 2.478,94 euro.

8.

Wat de praktische lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg
niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen
worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die
waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend. Een demonstratie
van de lesgever van een uit te voeren beweging maakt echter deel uit van de les en valt niet
onder de toepassing van deze regel.

9.

De Rijschool verbindt zich ertoe aan de leerling geen kosten aan te rekenen wanneer een
examen niet kan doorgaan wegens technisch defect aan het lesvoertuig of slecht weer
(sneeuw of ijzel).

10. De Rijschool verbindt zich ertoe prijsaanpassingen ten minste één maand op voorhand kenbaar te maken door affichering in het les– en het administratielokaal. De lesgelden die betaald
worden vóór de prijsaanpassing zullen aan het oude tarief worden gerekend, ongeacht of de
lessen vóór of na de inwerkingtreding gevolgd worden.
11. De Rijschool verbindt zich ertoe het bekwaamheidsattest met het oog op het bekomen van een
voorlopig rijbewijs zonder begeleider slechts af te leveren nadat de leerling het reglementair
bepaalde minimum aantal lesuren effectief heeft gevolgd én hij door de lesgever voldoende
rijvaardig wordt geacht.
12. De persoonlijke gegevens die worden medegedeeld worden geregistreerd in de bestanden van
de Rijschool, overeenkomstig de wet op de privacy van 08/12/92 en worden niet doorgegeven
aan derden.
De leerling verbindt zich ertoe spontaan zijn identiteitsgegevens mee te delen alsook elke
verandering van woonplaats, onmiddellijke intrekking van het (voorlopig) rijbewijs of een
opgelopen verval van het recht tot sturen.
13. De leerling verbindt zich ertoe spontaan mee te delen of hij al houder is geweest van een
voorlopig rijbewijs en/of examens heeft afgelegd voor de categorie waarvoor hij nu inschrijft.
14. De leerling verbindt zich ertoe zich niet voor een les en/of examen aan te bieden onder invloed
van alcohol en/of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden (ook bepaalde
medicijnen). Bij een aanrijding kan de aansprakelijkheid van de leerling door de verzekeraar
worden ingeroepen. Bij opzettelijk wangedrag kan de leerling eveneens aansprakelijk worden
gesteld.
15. De leerling verbindt zich ertoe zich tijdig aan te melden voor de lessen. Als de leerling te laat
zal zijn verbindt hij zich ertoe de school te verwittigen. De lesgever zal steeds 30 minuten
wachten op de afgesproken plaats. Is de leerling nog niet aanwezig, dan heeft de Rijschool het
recht deze les te annuleren en deze toch in rekening te brengen.

16. De leerling die lessen en/of examens wil afzeggen of wijzigen, verbindt zich ertoe dit tijdens de
bureeluren te melden op voorlegging van het afsprakenoverzicht:
▪ tot vier werkdagen vóór de les en/of het examen: geen kosten;
▪ van vier tot twee werkdagen vóór de les en/of het examen:
50% van het lesgeld en/of de examenbegeleiding verschuldigd;
▪ minder dan twee werkdagen vóór de les en/of het examen of afwezig zonder verwittigen:
100% van het lesgeld en/of de examenbegeleiding verschuldigd;
▪ bij afwezigheid wegens ziekte van de leerling of overlijden van een familielid tot de tweede graad
is de helft van het lesgeld en/of de examenbegeleiding verschuldigd mits overlegging van een
doktersattest, respectievelijk overlijdensbericht en dit binnen de drie dagen na de geplande les
en/of examen. Laattijdig overhandigde en geantidateerde bewijzen worden niet aanvaard.
Oproeping door de werkgever kan niet ingeroepen worden als overmacht;
▪ niet-betaling van afgesproken lessen en/of examenbegeleidingen brengt automatisch, zonder dat
aanmaning noodzakelijk is, de aanrekening mede van een nalatigheidsintrest van 12% per jaar
per ondeelbare schijf van één maand en van een schadevergoeding conventioneel vastgelegd
op 10% met een minimum van 40 euro;
▪ retributiebijslagen zijn altijd verschuldigd daar de Rijschool het bedrag voor de leerling slects
voorschiet op het examencentrum;
▪afzeggen van lessen en/of examens per mail of per fax zijn slechts aan de Rijschool tegenstel
baar mits in de mail of fax vermeld wordt in welk filiaal de lessen en/of examens zijn
afgesproken en de hierbovenvermelde termijnen met 12 uur werden verhoogd;
▪de zaterdag wordt niet als werkdag beschouwd.
17. De leerling die voor motorrijlessen inschrijft, verbindt zich ertoe zich aan te bieden met beschermende kledij zoals voorgeschreven voor het praktisch examen, met name laarzen of bottines die
de enkel beschermen, een lange broek of overall, een vest met lange mouwen, een E-gekeurde
valhelm en handschoenen. Een veiligheidshesje en zo nodig regenkledij stelt de Rijschool ter
beschikking.
18. De leerling verbindt zich ertoe tijdens de rijlessen en/of bij het praktisch examen steeds zijn geldige identiteitskaart en de volgende documenten bij zich te hebben:
▪ categorie AM, A2, A1 of A: bewijs geslaagd theorie-examen, getuigschrift van praktijkonderricht;
▪ categorie B: bewijs geslaagd theorie-examen of geldig voorlopig rijbewijs;
▪ categorie BE: rijbewijs B;
▪ categorie C1, C, D1 of D: rijbewijs B, rijgeschiktheidsattest groep 2 en attest geslaagd
theorie-examen of bijlage 4;
▪ categorie C1E: rijbewijs C1 of C;
▪ categorie CE: rijbewijs C;
▪ categorie D1E: rijbewijs D1 of D;
▪ categorie DE: rijbewijs D;
▪ categorie G: bewijs geslaagd theorie-examen en rijgeschiktheidsattest groep 1 of 2.
19. De leerling verbindt zich ertoe voor het praktisch examen de nodige en geldige documenten bij
zich te hebben. Kan het examen niet doorgaan omwille van het ontbreken van een of meer documenten zal de leerling de kosten dragen. Buiten de documenten vermeld in punt 7 moet op het
examen worden voorgelegd:
▪ categorie B: voorlopig rijbewijs ten minste 3 maand afgeleverd en nog geldig;
▪ categorie B na twee opeenvolgende niet geslaagde examens: het nog geldig voorlopig
rijbewijs en het getuigschrift van praktijkonderricht;
▪ alle ander categorieën: getuigschrift van praktijkonderricht.
20. De leerling verbindt zich ertoe de instructies en de adviezen van de lesgever op te volgen. Hij zal
het overeengekomen opleidingsschema afwerken en het examen niet afleggen zonder voldoende
slaagkansen.
21. De leerling verbindt zich ertoe een meningsverschil over het verloop van de opleiding in de eerste
plaats te formuleren aan de plaatselijke verantwoordelijke van het filiaal. Mocht de voorgestelde
oplossing geen voldoening geven, kan de leerling per e-mail contact opnemen met het hoofdkantoor (algemeen e-mailadres: zie website). Indien het meningsverschil niet naar wens wordt opgelost, kan je er melding van maken aan Federdrive, de federatie van erkende rijscholen,
via ombudsdienst@federdrive.be.

