ALGEMENE LEVERINGS-EN BETALINGSVOOR\ryAARDEN
Autorijschool Crossing

ALGEMEEN
1
2.

Al onzê aanbiedingen,overeenkomsten- mondelingalsmedeschrjftelijk- en de uitvoeringdaarvanworden uitsluitendbeheerstdoor
de onderhavigevooruaarden.Aiilijkingen dienen uildrukkelijkschriftelijkmet ons overeengekomente worden
Onder'de wedeípartij"wordt in deze vooMaarden verstaan:iedere (rechts)persoon,die met onze ondernemingeen overeenkomst
heeft afgesloten,respectievelijkwênst af te sluiten en behalvedeze, diens vertegenwoordige(s),gemachtigde(n),

:.

Íechtverkrijgende(n)en erfgenamen.
De door de wedeípartijgehanteerdeeigen vooMaaÍden blijvenonverlet vooÍ zover niet in stÍaidmet de onderhavigev@ruaarden. In
dat geval zuilen onze vooMaarden te allen ttde voonang hebben,zelfs indien andeíszinsvoorrangbedongen is.
lndien aan één of meeÍ van de bepalingênvan deze algemenevooNaaÍden rechtskrachtwordt ontzegd,zal zulk

4

gebrek aan rêótskrachl geen werking hebben met betrekkingtot de rechtskacht van de overige bepalingenvan
deze algemenevooNaarden en zal de verbindendekracht van zulke overige bepalingenonveÍminderdvoortgang
vlnoen.

OVEREENKOMST
1.
Behoudenshet hierna gesteldekoml een oveÍeenkomstmet ons eerst dan tot stand nadat wij eên opdracht
schriftelijkdan wel mondelinghebben aanvaard,respectievelijkhêbben bevestigd,waarbij de datum van de bevestigingbepalendis.
De opdÍachtbevestigingwordt geacht de overeenkomstjuist en volledigwêeÍ te geven, tenzij de wederpartijdaartegen
2.

onmiddellíjkschrifteltk geprotesteerdheft .
Eventueellater gemaakteaanvullêndeafsprakenof wijzigingen,binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk
zijn bêvestigd.

3.

wordt verzonden,woÍdt de
Voor transactieswaaryoor naar aaÍd en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging
factuur geacht de overeenkomstjuist en volledigweer te geven, behoudensreclamebinnen 3 werkdagenna
factuurdatum

t,
5.

LESSEN
1.
2.

Elke overèenkomstwordt onzerzijdsaangegaanondeí de opschortendevmMaarde dat de wederpartij- uitsluitendte
onzer beoordeling- voldoendekredi€twaardigschijnt voor de geldelrke nakomingvan de overeenkomst.
WJ zijn gerechtigdbij of na het aangaan van dê overeenkomst,alvorens(verder)te presteren,van de wedeípartt
zekerheidte eisen dat zowel aan betalings-als aan de overige verplichtingenvoldaanzal worden.

Rif en andere lessenworden door ons urtslurtendop de normalewerkdagenveuoÍgd.
De overeengekomenlestijdzal volledigwoÍdên benut vmr rij- en lesinstÍuctie,tenzijwijoí de wederpartÍ hieruan
wensen af tê wijken.
Indien zodanigeonvooziene omstandigheidzich vmrdoet, zajnwij niet gehoudenhet lesgeldaan de wedeÍpartijte
restitueren.

3
4.
5.

Het overeengekomenlesplanzal tot aan het einde wordên nagekomen,tenzij wij of de wederpartijhieruanwensen af
te wijken.
De wederpartijdient alle aanuzingen van de rij-instructeurtijdens de rijlessenop te volgen.
De wederpartt dient zich te houden aan de afgesprokendatum,tijd en plaats v@r hêt houden van de rijles. Indien zi
zonder tijdigeannuleringniet op de afgesprokendatum,tijd en plaals aanwezigis, is zij gehouden het volledage
lesgeld aan ons te voldoen,tenzij de wederpartt een dusdanigereden heêft dat het haaÍ niet te vêMijten is dat zij niet

6.
7

tijdig v@raf heêft geannuleerd,dit uitsluitendte onzer beoordeling.
lndien een rijleswegens slechteweersomstandighedêngeen doorgangvindt,wordên de kosten aan de wederpartt
niet in rekeninggebracht.
Wt kunnen de lêsinstructiebeéindigenwêgens dÍingende reden, gelegen in de persoonvan de leerlingen/ofdiens
gedragrngen,die zodanig ztn dat van ons redêlijkeMijsniet verlangdkan worden dat wij de rijlessn voortzetten.
Wtj zin in deígeliJkegevallen niet gehouden om het resterendebedrag,waaruoornog geen tegenprestatieis verricht,

6

aan de wederpartUte restitueren.
Wj ziJnniet gêhoudenrijles te (d@n) geven, wanneer het de instructeurblrkt dat de leerlingals gevolg van het
inwendiggebruik van al6hol, medictnen of verdovendemiddelenof enige (andere)fysieke of psychischeoozaak
(bijv. oveÍspannenzijn) niet (bêhooÍlijk)in staat is om een motoruoertuigop de juiste wijze te besturen,dit ter
uitsluitendebeoordelingvan de instructèur,alles zonder recht van de wederpartijof restitutievan les/cursusgeld.

R IJLES
A NN UL E R ING
De wedeÍpartt kan tot twee volledigewerkdagen
) voor de afgespÍokenlestijdde rijles kosteloosannuleren.
(
Annuleringop een lateí tijdstipgeeft geen recht op reductieof restilutievan hêl overeengekomenles/cuísusgêld.
PAKKETOPLEIDINGËN
1.
2
3.

De gereserueerdeuren veruallen.wanneer de leerlingniet of niet-tijdigvóór aanvang van dê les teÍ bestemdeplaatse
aanwezlgts
Annuleringvan een opleidingdient steeds schriftelik plaats te hebben,althanste worden bevestigd
De aan annuleÍingverbondenkostenzjjn:
-

vanaf 5 weken voor de aanvang:de dooÍ ons gemaakteadministíatiekosten,
vanaf 3 weken voor de aanvang:20% van het totale cursusgeld,
vanaf 2 weken voor de aanvang:50% van het totale ersusgeld,

-

binnenl week voor de aanvang:het volledigecursusgeld.

RIJEXAMEN
1.

2

De kosten voor of ten behoevevan een rUexamenc.q. herêxamenaanvraagmoeten gelijktijdigmet de ingevulde
aanvraagkaarten de eigen verklaringaan ons tegen bewijsvan kwijtingworden voldaan,tenzij anders is
overeengekomen.
Wij zullen binnen drie weken nadat overeenstemmingmet de leeÍling is bereikt het Íijexamenaanvragen,onder
vold@ning van de verschuldigdebedragenen benodigdebescheiden.

3.

Indien;
a.
b.

het lesvoertuigniet beschikbaaris en eÍ ook geen gelijkwaardigveÍvoermiddelbeschikbaaris, of
het lesvoêrtuigdoor de examinatorwordt afgekeurden er geen gelijkwaaÍdigveruoermiddelbeschikbaaris,
zullen wij zorgdragendat de wederpartUopnaeuwaan het rtexamen kan deelnemen,c.q. dat het examen op
een ander tijdstipzal worden gehouden.

4.
5.

Indien het rijexamengeen doorgang kan vindenwegens vakantiee.d. van de wederpartijomdat zt vezuimt heeft haar
vakantiee.d. bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt dê wêderpaÍtijalle daaruitvoortvloêiendekosten.
Indien de daartoe bevoegde instantiehet rijexamenwegens slechte weersomstandighedenop de afgesprokendatum
en tijd geen doorganglaat vinden,wordt er d@r die bevoegdeinstantieeen andere examenaÍspraakbekend
gemaakt.

P RIJZ E N
'1.
2.

OVERMACHT
1.

Tenzij anders vermeld zijn onze prijzeninclusiefBTW en vermeld in NederlandseEuÍo's, evêntuele
koeÍswijzigingênworden doorberekend.
ln geval vên verhogingvan een of meeÍ der kostpnjsfactorenzijn wij gerechtigdom onze prts dienoverenkomstig te
verhogen;e.e.a. met inachtnemingvan de eventueelter zake bestaandewettelijkevoorschriften.

2.

Onder "overmacht"wordt ten deze verstaan:
elke van de wil van partÍen onaÍhankelijkec.q. onvoozienbare omstandigheidwaard@Í nakomingvan de
overeenkomstredelijkeMijsdoor de andeíe partij niêt meer kan worden verlangd.
lndien naar ons oordeel de overmachtvan lijdelÍke aa.d zal zijn, hêbbenwij het recht de uitvoeringvan de

3.

overeenkomstzolang op te schorten,totdat de omstandigheiddie de overmachtoplevertzich niêt meer vooÍdoet.
ls naar ons oordeelde overmachtsituatievan blijvendeaard, dan kunnen partijeneen regelingtrefÍen over de

4.

ontbindingvan de oveÍeenkomsten de daaraanverbondengevolgen.
Wj zijn gerechtigdbetalingte voÍderen van de prestaties,die bij de uitvoeringvan de betreffendeovereenkomstzijn
verÍicht, vóórdatvan de oveÍmachtvaroorzakendeomstandigheidis gebleken.

5.

De partij die meent in overmachtte (komen)verkeren,dient de andere partij daawan onmiddellijkin kenniste stellen.

AANSPRAKELIJKHEID
1
2
3.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheiduit, voor zoveÍ die niet dwingendin de Wet geregeldjs
Wj bepeÍken onze aansprakeltkheiduitdrukkeliktot het bedragdat onze vezekeraar als schadevergoedingvoor de
d€sbetreffendegebêurtenisaan ons en/of dêrden zal uitkeren.
W verplichtenons om een vezekering af te sluitenwaarbij de wederpartijis vezekeÍd tegen de geldelijkegevolgen
van schade,geleden dooÍ derden als gevolg van aan en/of overÍijding,zowel tijdenshet volgen van rijlessen,als
gedurêndehet afleggenvan (het) rijexamen(s).

4
5

6

7

Kledingen helmenworden naetvergoed.
Geen dekkingwordt verleendindien de schade wordt veroozaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de
leeÍling, dan wel als gevolg van het (inwendig)gebruik van alcohol,geneesmiddelenen/of andere (vêrdovende)
mrddelen,die de rijvaaÍdigheidkunnen beinvloeden.
De wederpanij is gehoudenons te vrijwaren,respectievelijkschadelooste stellenterËke van alle aansprakenvan
derden tot vergoedingvan schadewaaruooronze aanspÍakelijkheidin deze vooMaarden in de verhoudingtot
wederpartt is uitgesloten.
vmr ttdens of na de opleidinggeblekenmêdischeongeschiktheidvan de
Wj aanváardengênerlei aanspÍakelajkheid
leeÍling.

RIJBÊVOEGDHEID
LEERLINGA/RIJWARING
1.
Indienwij d@r de wederpartt niet in kennjsworden gestelden/of wij niet uit anderen hooÍde kênnis dragen van enige
geÍechtelijkebeperking,waaÍdoor het de wederparti.jverboden is een motoÍrijtuigte bestuÍen en wij aan de
wederpaÍtijtoch rrles geven, vriwaart de wedêrpartijons volledjgvoor alle Íinancjêle/schadeltkegevolgendaarvan

Z

en zal zij aan ons de eventueelals gêvolg daaruanopgelegdeboetes vergoeden,alsmedealle voor ons en/of de
instructeurdaar uit voortvloeiendeschadê,hoe ook genaamd,op eerste verzoekaan ons vêÍgoeden.
lndien wij ondanks gerechtelijkebeperkingentoch rUlesgeven, of mocht blijken dat de door de wederpartijbij het

3

sluiten van de oveÍeenkomstgedane opgavenonjuistzijn, vrijwaartdê wederpartijons volledigen zal de wederpartij
eventueelalle terzake aan ons opgelegdeboetes vergoeden.
De wederpartt blijft,daarnaast,jegens ons volledigaanspÍakelijkvoor alle, in verbandmet bovenstaande,door ons
geleden en/of te lijden schade.

RECLAMES
1.

Eventuêlereclamêsworden door ons slêchts in behandelinggenomen indien zij ons Íechtstreeksbinnen 14 dagen na
leveíing van de betreffendepÍestatiesóriftelijk hebben bereikt,onder nauwkeuÍigeopgave van de aard en de gÍond
der klachten.

2

Reclamesover facturen dienen eveneensschÍiftelijkte worden ingedienden wel binnen 14 dagen na de
Íactuurdatum.

3.

Na het verstrrken van deze teÍmijnenwoídt de wederpartijgeacht het geleverde,respectievelijkde factuur,te hebben goedgêkeurd

4.

Alsdan worden reclamesniet meer door ons in behandelinggenomen.
lndien de reclame door ons gegrondwordt bevonden,ziJnwij uitsluitendverplichtalsnog de overeengekomen

5.

prestatiete leveren
van de
Slechts inditr en vmr zover de reclamegegrond bevondenwordt schort dit de betalingsverplichting
wederpartijop, tot het momentwaarop dê reclameis aígewikkeld.

BETALING
1.

2.

Tenzij anders overeengekomendient betalingmntant en zonder korting of verrekeningbij leveringvan dê
dienstente geschieden.
indiên @ntante betalinguitblijften wrj een factuuÍ dienen te verzendenaan de wêderpartij,zijn wij gerechtigdom administÍatiêkosten
per les in Íekeningte bÍêngen.
De op onze bank/giroafschriftenaangegevenvalutadagis bepalenden wordt derhalveals betalingsdagaangemerkt.
Alledoor dê wedêrpartt verrichtebetalingenstÍekken primairtot voldGning van eventuelerente en door ons
gemaakte invorderingskoslenên vervolgenstêr voldoeningvan de oudste openstaandefacluren.

3.

Ingevalde wedeÍpartij:
a.
b.
c.
d.
e.

in staat van Íaillissementwordt verklaard,tot bosdelaïslandovêrgaat,een veízoek tot surséancevan betaling
indiênt,dan wel bêslag op het geheel oí een gedeeltêvan haar eigendommenwordt gelegd,
komt te oveÍlijden,ondeÍ curatelewordt gesteld of wordt ontbonden,
enige uit kracht der Wet of van deze conditiesop haar rustêndêverplichtingniet nakomt,
nalaat êen factuurbedragof een gedeeltêdaaryan binnen de daarvoorgesteldetermijnte voldoen,
overgaattot staking of overdrachtvan haar bedrijf of een belangrijkgedeelte daarvan,daaronderbegrepen
de inbrengvan haar bedrijfin een op te richtenoÍ reeds bêstaandevennootschap,dan wel overgaattot
wijzigingin de doelstellingvan haaÍ bedrijf,

hebben wij door het enkel plaatsgrijpenvan en der opgemeldeomstandighedenhet recht, hetzij de overeenkomstte
ontbinden,hetzij enig bedrag veÍschuldigddoor de wedeÍpaÍij op grond van de door ons veÍl€nde diensten,
terstonden zonder dat enige waarschuwingof ingebíekestellingnodig is in zijn geheêl op te eisen, alles onvermanderd ons rêcht op vergoedingvan kosten,schadenen inteÍesten.
RENTEÊN KOSTEN
'1.

2

Indien betalingniet binnên de in het vorige artikelvêrmeldêtemijn heeÍt plaatsgevonden,is de wederpartÍ van
Íechtswegein verzuimen vanaf de factuurdatumeen rente van 1% pêr (gedeeltevan een) maand veÍschuldigdover
het nog openstaandebedrag.
Allete maken gerechtelajke
en buitengerechtelijkekosten komen vooÍ rekeningvan de wederpartij.
De gerechtelijkekosten omvattenmede alle feitelijkekosten van rechts-en procesbijstandtijdens een gerechtelijkê
proceduregemaakt,welkè het liquidatietarieÍte boven gaan. De buitengerechteltkein€ssokosten bedragen
tenminste 15% van het met inbegripvan voornoêmdeÍente door de wederpartijverschuldigdebedrag.

TOEPASSELIJK
RECHT
Op al onze aanbisdingen,overeenkomstenen de uitvoeÍingdaaruanis uitsluitendNederlandsrecht van toepassing.
GESCHILLEN
1.

2

Alle geschillen,waáronderbêgrependie welke slechtsdoor één partij als zodanig beschowd worden, voortvl€iend
uit of verband houdendemet de overeenkomstwaarop deze vooMaarden van toepassingztn of de betreffende
vooMaaÍdên zêlf en haar uitleg of uitvoering,zowel van feilêlijkeals juridischeaard, zullenwordèn beslechtdmr de
bevoegdeburgerlijkerechter binnen wiens ambtsgebiedonze woonplaatsis gelegen,tênzij dê kantonrechter
bêvoegdis.
Wtj zijn niettemingerechtigdhet gesóil door áíbitragete laten beslechten,in relk geval wij de wêderpartijdaaruan
schriftelijkin kennis zullen stellen.
Indien de wedêrpartijêên consumentis, heeft zajgedurendêéén maand de gêlegenheidom zachvoor beslgchting

3.

door de burgêÍlijkerechter uit te spreken.
Ingevalhet geschil beslechtwordt door aÍbitragezullen drie scheidsliedenrêchtspÍekenals goede mannen naar
billijkheid.
Benoemingvan de scheidsliedengeschiedtaldus dat elk van partijener één benoemten de derde woÍdt benoemd
door de twee reeds benoemdescheidsliedente zamen.
De kostên van de scheidsliedenen hun honorariumkomen ten laste van partijenzodanig als schêidsliedenzullen
oepalen
Vooí zover daaryan in het vorenstaandeniet is afgeweken,zijn de bepalingenvan Boek lV van het Wetboek van
EurgerlUkeRechtsvorderingvan toepassing.

