
 
 

Leveringsvoorwaarden KOETSIER rijopleidingen 
 
KOETSIER rijopleidingen, hierna te noemen ‘rijschool’ houdt zich het recht voor deze 
leveringsvoorwaarden te kunnen aanpassen.  
 
 
Rijlessen: 
 

1. Één les uur bestaat uit 60 minuten, wordt er korter gelest dan wordt de prijs 
berekend aan de hand van de huidige geldende prijslijst. Uitleg in de auto of na de 
motorrijles in de kantine valt ook onder de rijles. 

 
2. Onze getoonde prijzen zijn incl. 21% BTW. 

 
3. De lesprijs dient vooraf aan de rijles/ training / motorevent of motorreis te zijn 

voldaan. 
 

a. Dit geld voor cursisten die met onze lespakketten lessen, maar ook voor 
cursisten die geen gebruik maken van onze lespakketten.  

b. Cursisten die bij ons een training volgen. 
c. Deelnemers zijn van een motorevent of motorreis. 

  
4. Het afmelden van een rijles mag tot en met 48 uur op werkdagen van te voren 

worden afgemeld. Anders moet de volledige lesprijs voor de afgemelde les worden 
betaald. Dit kan doormiddel van een mail/ app of een sms. 
 

5. Bij het opgaan van het examen dienen alle rijlessen te zijn betaald. Anders kan de 
rijschool het examen van de leerling annuleren. 

 
6. Bij losse lessen wordt het standaard uurtarief berekend wat op dat moment op onze 

geldende prijslijst wordt vermeld. 
 

7. Verkeersboetes: 
 

a. Auto: bij de auto geldt dat de rijinstructeur wordt gezien als juridische 
bestuurder dit houdt in dat hij/ zij verantwoordelijk is voor een eventuele 
boetes. Dit geld echter alleen wanneer het gaat om zaken omtrent het auto 
rijden. Boetes: voor alcohol / geen ID-kaart kunnen tonnen / schelding 
omtrent worden tegen een ambtenaar in functie vallen niet onder onze 
verantwoordelijkheid. 

b. Motorfiets: bij de motorfiets is de cursist de feitelijke zowel de juridische 
bestuurder van het motorvoertuig. Dit houdt in dat de opgelegde boetes voor 
rekening van de cursist zijn.    
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8. Wanneer een Tussen Tijdse Toets of een praktijk examen is ingekocht bij het CBR zit 
de leerling hier ook aan vast. Mocht de cursist toch niet meer kunnen op de 
opgegeven datum? Dan kan de cursist zich tot 3 weken tot aan de examen datum 
afmelden voor dit examen. Aan deze aanvraag zitten wel afmeldingskosten van het 
CBR / administratiekosten verbonden.   
 
 

Lespakketten / aanbiedingen: 
 

9. Lespakketten zijn geldig totdat er een prijswijziging heeft plaatsgevonden. Het 
huidige lespakket heeft dan nog een termijn van 6 maand dat deze geldig is. Dit i.v.m. 
prijswijzigingen voor te blijven. 
 

10. Les aanbiedingen zijn uiterlijk 5 maanden geldig. Mocht er na 5 maand geen les 
meer hebben plaatst gevonden wordt er door de rijschool contact met je 
opgenomen. Mocht er daarna na 3 maanden opnieuw geen rijles worden afgenomen 
vervalt de aankoop en bent u het geld kwijt.  
 

11. Een lespakket mag in twee delen a 50% van het totaalbedrag worden betaald. Dit kan 
doormiddel van een overboeking, éénmalige machtiging of een ING betaalverzoek 
(verstuurd vanuit de rijschool). 
 

12. Wanneer vroegtijdig het lespakket wordt beëindigd, wordt de standaardlesprijs 
doorberekend en vervalt de korting van de lespakketten. Tevens reken wij 
administratiekosten.  
 
 

Trainingen:  
 

13. Onze trainingen vinden plaatst op de openbare weg, hierdoor bent u zelf 
verantwoordelijk voor uw eigen gedragingen op de openbare weg. De rijschool is niet 
aansprakelijke voor schades aan uw spullen. 

 
14. Boetes zijn voor uw eigen rekening, onze rijschool is niet verantwoordelijke voor uw 

gedragingen op de openbare weg. 
 

15. Bij trainingen is een geldend rijbewijs voor de openbare weg verplicht. 
 

a. Uitzonderingen zijn wanneer de cursist in afstemming van de rijschool hieraan 
een rijles koppelt. 

b. De leerling een minimale leeftijd heeft van 16 jaar / 16.5 jaar of 18 jaar.   
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Motorreizen: 

 
16. Niet inbegrepen tijdens onze motorreizen: 

a. Lunches 
b. Drankjes en fooien 
c. Entree’s 
d. Verzekeringen 
e. Toeristenbelasting. 

 
17. Verkeersboetes: 

KOETSIER rijopleidingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelegde 
verkeersboetes aan de deelnemers tijdens zijn motorvakanties.  

18. Annulering: 
a. Annulering dient aan ons per e-mail doorgegeven dan wel bevestigd te 

worden. Bij Annulering binnen twee weken voor vertrekdatum vindt geen 
restitutie plaats. Bij annulering binnen 1 maand voor datum vertrek vind geen 
restitutie plaats op het bedrag van de aanbetaling. Deze regels gelden ook als 
u met minder personen komt dan is aangegeven bij de reservering. 

b. KOETSIER rijopleidingen adviseert u een reis- en/ of annuleringsverzekering af 
te sluiten, zodat u in geval van annulering de kosten dienaangaande niet zelf 
hoeft te dragen. 

 
19. Aansprakelijkheid: 

Door reservering wordt een overeenkomst aangegaan. Op de aangegane 
overeenkomt zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. 
Degene die de overeenkomst ten behoeve van zichzelf en/ of derden aangaat, 
is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst 
voortvloeien. Uw verblijf, stalling van voertuigen en kleding bij de 
motorhotels geschiedt op eigen risico. KOETSIER rijopleidingen aanvaard geen 
aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiaalschade en/ of gevolgschade 
van welke aard dan ook, toegebracht aan of ontstaan door gasten en/ of 
derden. Het toebrengen van schade aan eigendommen van de motorhotels 
die wij bezoeken, dan wel het ontvreemden daarvan wordt in rekening 
gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijke aansprakelijke persoon. 

20. Algemene huisregels: 
Om jullie verblijf voor beide partijen zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij 
tijdens onze reizen de volgende algemene huisregels: 

1. In alle te bezoeken hotels geld een rookverbod binnen in de hotels. 
2. Het is verboden om verdovende middelen te gebruiken c.q. mee te brengen. 
3. De hotelkamers dienen op de dag van vertrek om 10.00 uur vrij te zijn van 

persoonlijke spullen. 
4. Huisdieren zijn niet toegestaan op onze reizen. 
5. Het toebrengen van schade aan de kamer en/ of de zich daarin bevindende 

inventaris en/ of decoratie, dan wel het ontvreemden daarvan wordt in 
rekening gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijke aansprakelijke 
persoon.  


