
 Algemene Voorwaarden van Autorijschool Centra 

• De leerling moet min.16.5 jaar zijn om les te kunnen volgen en kan dit aantonen door identificatie. Tevens 
dient de leerling tijdens de lessen altijd in het bezit van een geldig legitimatie te zijn. 

• De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/ haar medische en/of psychische toestand. 

• Betalingen van pakketten dienen op het rekeningnummer van de rijschool te worden voldaan. 

• Examens/toetsen kunnen alleen worden aangevraagd als de leerling de volledige cursus bij de rijschool 
gevolgd heeft en het pakket volledig betaald heeft. 

• Wanneer de leerling langer dan drie maanden geen lessen volgt en hiervoor geen geldige reden schriftelijk 
opgeeft binnen 1 maand, is het pakket verlopen en kan er geen aanspraak op het pakket gemaakt worden. 
Er zal ook dan geen restitutie van lessen of examengelden plaatsvinden. 

• Pakketten zijn 1 jaar geldig vanaf startdatum. 

• Lessen dienen uiterlijk 48 uur van tevoren worden afgezegd bij alle omstandigheden. Bij te laat afzeggen 
wordt het volledige bedrag van een les in rekening gebracht. 

• Rij-instructeur wacht max. 15 minuten op de leerling bij het ophalen. Anders wordt deze afgelast en in 
rekening gebracht. Dit geldt ook voor het niet verschijnen bij de T.T.T. en het examen. 

• Als blijkt dat de leerling snel leert en minder lessen nodig heeft dan in het pakket zitten, worden de 
overgebleven lessen verrekend tot het normale tarief. 

• Mocht het rijexamen niet door kunnen gaan wegens slechte weersomstandigheden, dan hoeft de leerling 
voor het nieuwe examen niet te betalen. 

• Proefles wordt gratis bij aanschaf van een pakket. Mocht dit niet afgenomen worden, dan dient een bedrag 
van 30,- te betaald worden. Bij later besluit tot het afnemen van een pakket, wordt dit verrekend in de 
factuur. 

• Bij eventuele overstap verrekent de rijschool het aantal genomen lessen als losse uurtarieven bij restitutie.

• De leerling is niet aansprakelijk voor schaden aan derden ten gevolge van botsing, aan-of overrijdingen 
tijdens de rijles, de TTT en het praktijkexamen. Dit geldt ook voor boetes. 

• In geval van een incasso komen alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten en de wettelijke rente voor 
rekening van de gefactureerde. 

• Wanneer de leerling zich laat inschrijven bij Autorijschool Centra, betekent dit dat hij/zij akkoord is gegaan 
met de Algemene Voorwaarden van Autorijschool Centra. 


