
 

BELANGRIJKE PUNTEN 

Afspraken:  

• Nieuwe afspraken worden in overleg met je instructeur gemaakt. We raden je aan om ruim 

tevoren de lessen te plannen. Je ontvangt van iedere nieuwe afspraak of van een wijziging 

hiervan direct bericht via je opgegeven e-mail adres. 

• Het afzeggen van lessen dient uiterlijk 48 uur tevoren plaats te vinden. Daarna worden de 

lessen in rekening gebracht. Er wordt uitgegaan van werkdagen, zijnde maandag tot en 

met vrijdag. (als je een les van maandag wilt annuleren, dien je dit uiterlijk de donderdag 

ervoor te doen, weekenden en feestdagen gelden niet) 

Betalingen: 

• De (deel) termijnen van een pakket worden altijd vooraf gefactureerd en dienen voor 

aanvang van de betreffende lessen overgemaakt te zijn. Als dit niet het geval is, zullen 

reeds geplande lessen door de rijschool geannuleerd worden. 

• In geval van losse lessen dienen deze direct in de lesauto betaald te worden, of per les 

achteraf. 

• Na het afsluiten van een all-in pakket wordt er na het afleggen van de tussentijdse toets 

door je instructeur een vervolgpakket geadviseerd. Dit vervolgpakket wordt apart 

gefactureerd. 

Overige informatie: 

• Het is niet mogelijk tussentijds van pakket te wisselen. (In uitzonderlijke situaties kan e.e.a. 

overlegd worden met de rijschool) 

• Voor het afleggen van een tussentijdse toets of praktijkexamen dien je geslaagd te zijn 

voor het theorie-examen. Het behaalde resultaat is 1 jaar geldig. Je bent zelf 

verantwoordelijk voor het tijdig halen hiervan. 

• Je dient in het bezit te zijn van een geldig en origineel identiteitsbewijs, zowel voor het 

halen van een theorie-examen, tussentijdse toets en praktijkexamen. 

• Tijdens de rijlessen dien je altijd een geldig en origineel identiteitsbewijs bij je te dragen. 

• Om een aanvraag in te dienen voor een tussentijdse toets of praktijkexamen, dien je de 

rijschool te machtigen deze voor jou aan te vragen. Dit gebeurt middels jouw DigiD.  

• Indien je kiest voor een pakket waarbij een herexamengarantie gegarandeerd wordt, 

wordt een herexamen slechts dan door de rijschool gegarandeerd indien je het advies van 

de instructeur opvolgt. 


