Overeenkomst bij aanvang van de praktische rijlessen

Nr: B / 1 / ________ / 20______

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Elite Rijschool Gent (hierna rijschool genoemd) enerzijds
en de hieronder vernoemde leerling (hierna leerling genoemd) anderzijds:
Familienaam (in hoofdletters a.u.b.): ___________________________________________________________________________________________
Voornamen: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Door deze overeenkomst te ondertekenen, verbindt de leerling zich ertoe de afspraken en regels hieronder beschreven, te
aanvaarden en te respecteren.
1a. De leerling verbindt zich ertoe spontaan zijn identiteitsgegevens, gegevens van het (voorlopig)rijbewijs mee te delen alsook
elke wijziging van deze gegevens (woonplaats, geldigheid, verval van het recht tot sturen).
1b. De leerling verbindt zich ertoe spontaan mee te delen of hij al houder is geweest van een voorlopig rijbewijs
1c. De leerling verbindt zich ertoe spontaan mee te delen hoeveel examens hij reeds heeft afgelegd voor de categorie waarvoor
hij zich nu wenst in te schrijven.
Aantal reeds afgelegde examens ooit voor deze categorie: _________
2. De persoonlijke gegevens, die worden medegedeeld door de leerling, worden geregistreerd in de bestanden van de rijschool,
overeenkomstig de wet op de privacy, en worden niet doorgegeven aan derden.
3. De rijschool verbindt zich ertoe dat de opleiding zoveel mogelijk geven wordt door dezelfde lesgever. Het kan echter
voorkomen dat één of meerdere praktische rijlessen door een andere lesgever wordt gegeven, in het bijzonder wanneer een
beperkte beschikbaarheid van de leerling ertoe zou leiden dat de opleiding zich daardoor over een langere periode uitstrekt, of
in geval van overmacht.
4 Wat de praktijklessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg zich niet achter het stuur bevindt,
zullen die verplaatsingen niet in aanmerking komen voor de berekening van het aantal lesuren. Indien de lesgever plaatsneemt
achter het stuur om pedagogische redenen, wordt dit wel als lestijd gerekend.
5. De rijschool verbindt zich ertoe alle lesvoertuigen te verzekeren voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de leerling als
bestuurder en als passagier.
6. De leerling verbindt zich ertoe om zich niet aan te bieden voor een praktische rijles en/of praktisch examen onder invloed van
alcohol, drugs en/of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden (alsook bepaalde medicijnen). Bij een aanrijding
wordt de aansprakelijkheid van de leerling door de verzekeraar ingeroepen.
7a. De leerling verbindt zich ertoe zich tijdig aan te melden voor de lessen. Indien de leerling te laat zal zijn, verbindt hij zich
ertoe de rijschool (en niet de lesgever) te verwittigen. De lesgever zal steeds 30 minuten wachten in het lokaal van de rijschool.
Is de leerling na 30 minuten nog niet aanwezig, dan heeft de rijschool het recht deze les te annuleren en deze toch in rekening
te brengen.
7b. Indien de leerling verhinderd is door ziekte, wordt slechts 50% van het lesgeld in rekening gebracht, dit echter wel mits een
doktersattest afgeleverd binnen de drie dagen na de afwezigheidsperiode (ziekteperiode).
7c. De rijschool heeft het recht één of meerdere lessen te verplaatsen door een verkregen examen van het examencentrum.
8. De leerling verbindt zich ertoe op de dag van het examen 10 minuten eerder aanwezig te zijn dan het afgesproken tijdstip.
Indien de leerling door persoonlijke omstandigheden of het niet in bezit zijn van alle nodige – geldige – documenten (zoals:
getuigschrift van onderricht, voorlopig rijbewijs of identiteitskaart), niet of te laat aanwezig is op de dag van het examen dan
zijn de kosten ten laste van de leerling.
9. Een eventuele (snelheids)boete opgelopen tijdens het praktisch examen valt geheel ten laste van de leerling.
10. De leerling verbindt zich ertoe de instructies en de adviezen van de lesgever op te volgen. De rijschool zal geen attest van
bekwaamheid afleveren als de leerling niet het beoogde resultaat haalt.
11. Bij het vastleggen van de praktische rijlessen wordt een voorschot gevraagd. Ten laatste bij aanvang van de eerste
praktische rijles moet het saldo betaald worden. Wij geven de voorkeur aan betaling met bancontact.
Handtekening van de leerling + “Gelezen en goedgekeurd”

Datum: ______ / ______ / 20______

Opgemaakt in twee exemplaren, 1 voor de leerling en 1 voor de rijschool
www.rijschoolgent.be

info@rijschoolgent.be

Erkenningsnummer 2693

