
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOOR\ryAARDEN
Autorijschool Crossing

ALGEMEEN
1 Al onzê aanbiedingen, overeenkomsten - mondeling alsmede schrjftelijk - en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door

de onderhavige vooruaarden. Aiilijkingen dienen uildrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden

2. Onder'de wedeípartij" wordt in deze vooMaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst

heeft afgesloten, respectievelijk wênst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordige(s), gemachtigde(n),

Íechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

:. De door de wedeípartij gehanteerde eigen vooMaaÍden blijven onverlet vooÍ zover niet in stÍaid met de onderhavige v@ruaarden. In

dat geval zuilen onze vooMaarden te allen ttde voonang hebben, zelfs indien andeíszins voorrang bedongen is.

lndien aan één of meeÍ van de bepalingên van deze algemene vooNaaÍden rechtskracht wordt ontzegd, zal zulk

4 
gebrek aan rêótskrachl geen werking hebben met betrekking tot de rechtskacht van de overige bepalingen van

deze algemene vooNaarden en zal de verbindende kracht van zulke overige bepalingen onveÍminderd voortgang

vlnoen.

OVEREENKOMST

1. Behoudens het hierna gestelde koml een oveÍeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij eên opdracht

schriftelijk dan wel mondeling hebben aanvaard, respectievelijk hêbben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is.

De opdÍachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig wêeÍ te geven, tenzij de wederpartij daartegen

onmiddellíjk schrifteltk geprotesteerd heft .

2. Eventueel later gemaakte aanvullênde afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk

zijn bêvestigd.

3. Voor transacties waaryoor naar aaÍd en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, woÍdt de

factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na

factuurdatum

t, Elke overèenkomst wordt onzerzijds aangegaan ondeí de opschortende vmMaarde dat de wederpartij - uitsluitend te

onzer beoordeling - voldoende kredi€twaardig schijnt voor de geldelrke nakoming van de overeenkomst.

5. WJ zijn gerechtigd bij of na het aangaan van dê overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wedeípartt

zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

LESSEN
1. Rif en andere lessen worden door ons urtslurtend op de normale werkdagen veuoÍgd.

2. De overeengekomen lestijd zal volledig woÍdên benut vmr rij- en lesinstÍuctie, tenzijwijoí de wederpartÍ hieruan

wensen af tê wijken.

Indien zodanige onvooziene omstandigheid zich vmrdoet, zajn wij niet gehouden het lesgeld aan de wedeÍpartij te

restitueren.

3 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde wordên nagekomen, tenzij wij of de wederpartij hieruan wensen af

te wijken.

4. De wederpartij dient alle aanuzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

5. De wederpartt dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats v@r hêt houden van de rijles. Indien zi

zonder tijdige annulering niet op de afgesproken datum, tijd en plaals aanwezig is, is zij gehouden het volledage

lesgeld aan ons te voldoen, tenzij de wederpartt een dusdanige reden heêft dat het haaÍ niet te vêMijten is dat zij niet

tijdig v@raf heêft geannuleerd, dit uitsluitend te onzer beoordeling.

6. lndien een rijles wegens slechte weersomstandighedên geen doorgang vindt, wordên de kosten aan de wederpartt

niet in rekening gebracht.

7 Wt kunnen de lêsinstructie beéindigen wêgens dÍingende reden, gelegen in de persoon van de leerling en/ofdiens

gedragrngen, die zodanig ztn dat van ons redêlijkeMijs niet verlangd kan worden dat wij de rijlessn voortzetten.

Wtj zin in deígeliJke gevallen niet gehouden om het resterende bedrag, waaruoor nog geen tegenprestatie is verricht,

aan de wederpartU te restitueren.

6 Wj ziJn niet gêhouden rijles te (d@n) geven, wanneer het de instructeur blrkt dat de leerling als gevolg van het

inwendig gebruik van al6hol, medictnen of verdovende middelen of enige (andere) fysieke of psychische oozaak

(bijv. oveÍspannen zijn) niet (bêhooÍlijk) in staat is om een motoruoertuig op de juiste wijze te besturen, dit ter

uitsluitende beoordeling van de instructèur, alles zonder recht van de wederpartij of restitutie van les/cursusgeld.

ANNULERING RIJLES
De wedeÍpartt kan tot twee volledige werkdagen ) voor de afgespÍoken lestijd de rijles kosteloos annuleren.

( Annulering op een lateí tijdstip geeft geen recht op reductie of restilutie van hêl overeengekomen les/cuísusgêld.

PAKKETOPLEIDINGËN

1. De gereserueerde uren veruallen. wanneer de leerling niet of niet-tijdig vóór aanvang van dê les teÍ bestemde plaatse

aanwezlg ts

2 Annulering van een opleiding dient steeds schriftelik plaats te hebben, althans te worden bevestigd

3. De aan annuleÍing verbonden kosten zjjn:

- vanaf 5 weken voor de aanvang: de dooÍ ons gemaakte administíatiekosten,

- 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 volledige cursusgeld.



RIJEXAMEN
1. De kosten voor of ten behoeve van een rUexamen c.q. herêxamenaanvraag moeten gelijktijdig met de ingevulde

aanvraagkaart en de eigen verklaring aan ons tegen bewijs van kwijting worden voldaan, tenzij anders is

overeengekomen.

2 Wij zullen binnen drie weken nadat overeenstemming met de leeÍling is bereikt het Íijexamen aanvragen, onder

vold@ning van de verschuldigde bedragen en benodigde bescheiden.

3. Indien;

a. het lesvoertuig niet beschikbaar is en eÍ ook geen gelijkwaardig veÍvoermiddel beschikbaar is, of

b. het lesvoêrtuig door de examinator wordt afgekeurd en er geen gelijkwaaÍdig veruoermiddel beschikbaar is,

zullen wij zorgdragen dat de wederpartU opnaeuw aan het rtexamen kan deelnemen, c.q. dat het examen op

een ander tijdstip zal worden gehouden.

4. Indien het rijexamen geen doorgang kan vinden wegens vakantie e.d. van de wederpartij omdat zt vezuimt heeft haar

vakantie e.d. bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt dê wêderpaÍtij alle daaruit voortvloêiende kosten.

5. Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum

en tijd geen doorgang laat vinden, wordt er d@r die bevoegde instantie een andere examenaÍspraak bekend

gemaakt.

PRIJZEN
'1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen inclusief BTW en vermeld in Nederlandse EuÍo's, evêntuele

koeÍswijzigingên worden doorberekend.

2. ln geval vên verhoging van een of meeÍ der kostpnjsfactoren zijn wij gerechtigd om onze prts dienoverenkomstig te

verhogen; e.e.a. met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

OVERMACHT
1. Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan:

elke van de wil van partÍen onaÍhankelijke c.q. onvoozienbare omstandigheid waard@Í nakoming van de

overeenkomst redelijkeMijs door de andeíe partij niêt meer kan worden verlangd.

2. lndien naar ons oordeel de overmacht van lijdelÍke aa.d zal zijn, hêbben wij het recht de uitvoering van de

overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niêt meer vooÍdoet.

3. ls naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling trefÍen over de

ontbinding van de oveÍeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

4. Wj zijn gerechtigd betaling te voÍderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn

verÍicht, vóórdat van de oveÍmacht varoorzakende omstandigheid is gebleken.

5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daawan onmiddellijk in kennis te stellen.

AANSPRAKELIJKHEID

1 Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zoveÍ die niet dwingend in de Wet geregeld js

2 Wj bepeÍken onze aansprakeltkheid uitdrukkelik tot het bedrag dat onze vezekeraar als schadevergoeding voor de

d€sbetreffende gebêurtenis aan ons en/of dêrden zal uitkeren.

3. W verplichten ons om een vezekering af te sluiten waarbij de wederpartij is vezekeÍd tegen de geldelijke gevolgen

van schade, geleden dooÍ derden als gevolg van aan en/of overÍijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen, als

gedurênde het afleggen van (het) rijexamen(s).

4 Kleding en helmen worden naet vergoed.

5 Geen dekking wordt verleend indien de schade wordt veroozaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de

leeÍling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (vêrdovende)

mrddelen, die de rijvaaÍdigheid kunnen beinvloeden.

6 De wederpanij is gehouden ons te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen terËke van alle aanspraken van

derden tot vergoeding van schade waaruoor onze aanspÍakelijkheid in deze vooMaarden in de verhouding tot

wederpartt is uitgesloten.

7 Wj aanváarden gênerlei aanspÍakelajkheid vmr ttdens of na de opleiding gebleken mêdische ongeschiktheid van de

leeÍl ing.

RIJBÊVOEGDHEID LEERLINGA/RIJWARING

1. Indien wij d@r de wederpartt niet in kennjs worden gesteld en/of wij niet uit anderen hooÍde kênnis dragen van enige
geÍechtelijke beperking, waaÍdoor het de wederparti.j verboden is een motoÍrijtuig te bestuÍen en wij aan de

wederpaÍtij toch rrles geven, vriwaart de wedêrpartij ons volledjg voor alle Íinancjêle/schadeltke gevolgen daarvan

en zal zij aan ons de eventueel als gêvolg daaruan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor ons en/of de

instructeur daar uit voortvloeiende schadê, hoe ook genaamd, op eerste verzoek aan ons vêÍgoeden.

Z lndien wij ondanks gerechtelijke beperkingen toch rUles geven, of mocht blijken dat de door de wederpartij bij het

sluiten van de oveÍeenkomst gedane opgaven onjuist zijn, vrijwaart dê wederpartij ons volledig en zal de wederpartij

eventueel alle terzake aan ons opgelegde boetes vergoeden.

3 De wederpartt blijft, daarnaast, jegens ons volledig aanspÍakelijk voor alle, in verband met bovenstaande, door ons

geleden en/of te lijden schade.

RECLAMES
1. Eventuêle reclamês worden door ons slêchts in behandeling genomen indien zij ons Íechtstreeks binnen 14 dagen na

leveíing van de betreffende pÍestatie sóriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeuÍige opgave van de aard en de gÍond

der klachten.

2 Reclames over facturen dienen eveneens schÍiftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de

Íactuurdatum.

3. Na het verstrrken van deze teÍmijnen woídt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgêkeurd

Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

4. lndien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, ziJn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen

prestatie te leveren

5. Slechts inditr en vmr zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de

wederpartij op, tot het moment waarop dê reclame is aígewikkeld.



BETALING
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling mntant en zonder korting of verrekening bij levering van dê

diensten te geschieden.

indiên @ntante betaling uitblijft en wrj een factuuÍ dienen te verzenden aan de wêderpartij, zijn wij gerechtigd om administÍatiêkosten

per les in Íekening te bÍêngen.

De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Alle door dê wedêrpartt verrichte betalingen stÍekken primair tot voldGning van eventuele rente en door ons

gemaakte invorderingskoslen ên vervolgens têr voldoening van de oudste openstaande facluren.

3. Ingeval de wedeÍpartij:

a. in staat van Íaillissement wordt verklaard, tot bosdelaïsland ovêrgaat, een veízoek tot surséance van betaling

indiênt, dan wel bêslag op het geheel oí een gedeeltê van haar eigendommen wordt gelegd,

b. komt te oveÍlijden, ondeÍ curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,

c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustêndê verplichting niet nakomt,

d. nalaat êen factuurbedrag of een gedeeltê daaryan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen

de inbreng van haar bedrijf in een op te richten oÍ reeds bêstaande vennootschap, dan wel overgaat tot

wijziging in de doelstelling van haaÍ bedrijf,

hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van en der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te

ontbinden, hetzij enig bedrag veÍschuldigd door de wedeÍpaÍij op grond van de door ons veÍl€nde diensten,

terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebíekestelling nodig is in zijn geheêl op te eisen, alles onverman-

derd ons rêcht op vergoeding van kosten, schaden en inteÍesten.

RENTE ÊN KOSTEN

'1. Indien betaling niet binnên de in het vorige artikel vêrmeldê temijn heeÍt plaatsgevonden, is de wederpartÍ van

Íechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1 % pêr (gedeelte van een) maand veÍschuldigd over

het nog openstaande bedrag.

2 Alle te maken gerechtelajke en buitengerechtelijke kosten komen vooÍ rekening van de wederpartij.

De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijkê

procedure gemaakt, welkè het liquidatietarieÍ te boven gaan. De buitengerechteltke in€ssokosten bedragen

tenminste 1 5% van het met inbegrip van voornoêmde Íente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbisdingen, overeenkomsten en de uitvoeÍing daaruan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN

1. Alle geschillen, waáronder bêgrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschowd worden, voortvl€iend

uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze vooMaarden van toepassing ztn of de betreffende

vooMaaÍdên zêlf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feilêlijke als juridische aard, zullen wordèn beslecht dmr de

bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tênzij dê kantonrechter

bêvoegd is.

2 Wtj zijn niettemin gerechtigd het gesóil door áíbitrage te laten beslechten, in relk geval wij de wêderpartij daaruan

schriftelijk in kennis zullen stellen.

Indien de wedêrpartij êên consument is, heeft zaj gedurendê één maand de gêlegenheid om zach voor beslgchting

door de burgêÍlijke rechter uit te spreken.

3. Ingeval het geschil beslecht wordt door aÍbitrage zullen drie scheidslieden rêchtspÍeken als goede mannen naar

bil l i jkheid.

Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde woÍdt benoemd

door de twee reeds benoemde scheidslieden te zamen.

De kostên van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als schêidslieden zullen

oepalen

Vooí zover daaryan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek lV van het Wetboek van

EurgerlUke Rechtsvordering van toepassing.


