
 

 

                                                                     Voorwaarden Rijschool atlas 

Artikel 1. Toepassing en wijziging 

1.Deze algemeen voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijk overeenkomsten tussen autorijschool atlas, hierna te 

noemen ‘rijschool’ rijschool en de persoon die in de zin van Wet Rijonderricht Motorvoertuigen les krijgt, hierna te noemen ‘ leerling’.2. 

Afwijkende voorwaarden zijn van toepassing als deze mondeling zijn Meegedeeld of schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 2. Inhoudelijk doel van overeenkomst  

Leerling en rijschool gaan een overeenkomst aan, met als gezamenlijk doel het aanleren van een rijvaardigheidsniveau welke benodigd is 

om het rijbewijs en de daarvoor verplicht gesteld certificaten voor de gewenste categorie. 

Artikel 3. Verplichtingen rijschool 

1.De rijschool zal zorgen dat elke leerling, les krijgt van een gediplomeerde en Vakkundige rijdocent, welke beschikt over de hiervoor 

vereiste en geldig documenten.  

2.De rijschool heeft de morele verplichting, om verkeersgedrag aan te leren, Welke zoveel mogelijk de verkeersveiligheid ten goede komt. 

3.De rijschool is verplicht, om elke les zoveel mogelijke te benutten, voor het aanleren van het operationele, tactische en strategische 

rijvaardigheden en alle daarbij behorende verkeerstaken. 

Artikel 4. Verplichtingen leerling 

1.Elke leerling zorgt dat hij/zij voor aanvang van de rijopleiding middels een wettelijk bepaalde identiteitsdocument kan aantonen dat 

hij/zij de leeftijd van 16,5 jaren heeft bereikt .Tevens zorgt de leerling ervoor dat dit document elke les ter inzage aan de docent en de 

daartoe bevoegde autoriteiten getoond kan worden. 

2.De leerling zorgt ervoor dat hij/zij minstens 10 minuten voor aanvang van de les op de afgesproken locatie aanwezig is. 

3.De leerling zorgt ervoor dat hij/zij voor aanvang van de les, of tijdens de les, niet onder invloed verkeert van verdovende middelen. Indien 

leerling onder invloed is, is de leerling de prijs van de gereserveerde les verschuldigd. 

4.De leerling houdt zich aan elke aanwijzing van rijdocent, om de verkeersveiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. 

5.De leerling zal nimmer een voertuig besturen zonder dat de docent in de auto aanwezig is. 

6.De leerling heeft de morele en wettelijke verplichting, om zich zoveel mogelijk aan de vastgestelde snelheden en verkeersregels. 

7.Reeds afgesproken lessen, dienen door leerling minstens 1 werkdag van tevoren telefonisch te worden geannuleerd. Indien de 

annulering niet binnen dit termijn plaats vindt, is de leerling de lesprijs van de desbetreffende afspraak volledig verschuldigd. 

8.Indien de rijschool voor een gesloten deur staat, doordat een afspraak door leerling is vergeten, geldt een wachttijd van ca, 10 minuten. 

De leerling is de lesprijs verschuldigd. 

9. De leerling moet lichamelijk en geestelijk gezond zijn door een eigen gezondheidsverklaring te vullen 

10. De kosten van alle door de leerling gevolgde rijlessen en van het examen aan Autorijschool atlas dienden te zijn voldaan, voordat  

de examenaanvraag wordt ingediend. 

11. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, kan Autorijschool atlas de vordering ter facturatie uit de handen 

geven aan derden zoals incasso bureau , deurwaarders en advocaten. De buitengerechtelijke kosten worden vast gelegd op tenminste 15 % 

van het verschuldigd bedrag. 

12. Indien het examen geen doorgaan vindt omdat de leerling te laat is of geen geldige documenten kan tonen komen de kosten van 

nieuwe examen voor de rekening van de leerling. 

Artikel 5. Uitval rijles/examen wegens bijzonder omstandigheden 

1.Door extreme weersomstandigheden is de rijschool gerechtigd de afspraak te annuleren. De kosten van de les worden niet in rekening 

gebracht. 

2.Door gebreken aan de lesvoertuig, een urgent werkplaatsbezoek van het lesvoertuig, of andere omstandigheden die aan het lesvoertuig 

gerelateerd zijn, is de rijschool gerechtigd een les te annuleren dan wel vroegtijdig af te breken. De kosten prijs/tijd compensatie wordt 

met de leerling verrekend. 

3.Indien geen doorgang van een examen plaats kan vinden, wegens mankementen aan het lesvoertuig is de rijschool verplicht de kosten 

van een nieuw examen te vergoeden  

4. Indien geen doorgang van een examen plaats kan vinden, wegens extreme verhindering, of ziekte van de docent, is de rijschool verplicht 

de kosten van een nieuw examen te vergoeden. 

5.indien een examen geen doorgang kan vinden, wegens het ontbreken, of verlies van geldigheid van vereiste documenten, waar leerling 

verantwoordelijk is, is leerling verplicht de kosten van nieuw examen zelf te vergoeden 



 

 

6.Indien een examen wegens nalatigheid van een leerling niet kan worden gereden, is de leerling verplicht de kosten van nieuw examen 

zelf te vergoeden. Denk hierbij aan het niet aanwezig kunnen zijn op de afgesproken tijd en datum. 

7. Het CBR is gerechtigd een praktijkexamen vanwege weerinvloeden op te schorten, Een uitgesteld examen zal dan zo spoedig mogelijk 

door de rijschool opnieuw worden ingepland, het CBR bepaald de ‘’voorrangsregels” voor deze examens. De rijschool is nimmer 

verantwoordelijk voor enigerlei schade hieruit voortvloeit.  

 

Artikel 5. Ontbinden van overeenkomt. 

1. De mondeling en schriftelijke  overeenkomst kan door zowel leerling of Autorijschool Atlas worden ontboden. 

2. Indien het cursusgeld (pakket) bij vooruitbetaling door de leerling is voldaan zal Autorijschool atlas onder aftrek van de genoten 

rijlesessen(zonder korting) en door aan cbr betaalden examengeld aan de leerling restitueren. 


