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Algemene Voorwaarden
Praktijklessen
De praktijklessen voor de personenauto zullen 120 minuten per keer bedragen en voor de tractor 240
minuten. In overleg kan daar vanaf worden geweken.

Theorie-examen
Voordat u een tussentijdse toets of praktijkexamen af kan leggen, dient u het theorie-examen bij het CBR
met een voldoende afgerond te hebben. Wilt u een theorie online-cursus volgen of een theorieboek kopen,
dan kunt u dit in onze webwinkel op www.johnvesters.nl bestellen. Theorie-examens kunt u zelf regelen
via de site van het CBR. Graag zien wij per mail bevestigd dat u het theorie-examen heeft behaald, zodat
wij, indien u daarvoor klaar bent, zo snel mogelijk een tussentijdse toets of examen in kunnen plannen.

Tussentijdse-toets / Praktijkexamen
Wij houden met het reserveren van een Tussentijdse-toets en praktijkexamen rekening met het aantal keer
dat u per week heeft gelest. Dit om te voorkomen dat wanneer u bijvoorbeeld 2 maal per week lest, u niet
onnodig extra lessen ontvangt. Omgekeerd geldt, dat wanneer u zonder overleg met ons besluit het aantal
lessen terug te brengen en wij van mening zijn dat er hierdoor onvoldoende tijd rest om de benodigde
lesonderwerpen met u te behandelen, of dat u hierdoor onvoldoende rijervaring opdoet om een reële kans
van slagen te hebben, wij ons het recht behouden om de gereserveerde Tussentijdse-toets of het
praktijkexamen door de schuiven naar een latere datum. Uw Tussentijdse-toets / praktijkexamen wordt pas
in behandeling genomen wanneer het door u verschuldigde bedrag voldaan is.

DIGID Machtiging
Voordat de rijschool het rijexamen voor u kan aanvragen moet u daar eerst toestemming
voor geven. Dat doet u met een machtiging. Dat is verplicht! Anders kan de rijschool wat betreft de

examenaanvraag niets voor u betekenen. U ontvangt door het machtigen ook direct een bevestiging
wanneer de rijschool een examen voor u heeft gereserveerd. Daarnaast zijn uw adresgegevens automatisch
beschikbaar voor de rijschool in het reserveringssysteem van het CBR. Het machtigen doet u
op www.mijn.cbr.nl met je DIGID of via onze website met de link die u rechtstreeks naar de site van het
CBR leidt.

Gezondheidsverklaring
Voordat wij een examen of een tussentijdse toets voor u in kunnen plannen, dient u zelf bij het CBR
(www.mijn.cbr.nl) een gezondheidsverklaring in te vullen. Ook dit is verplicht!
U mag altijd 2 categorieën aanvinken op deze verklaring die één jaar geldig is.

Wat mee te nemen naar het praktijkexamen?
Voor het praktijkexamen is het uiterst belangrijk om de juiste papieren bij te hebben.
Allereerst bent u verplicht om een geldig identificatiebewijs (ID-bewijs of rijbewijs) mee te nemen naar het
examen. Daarnaast kunt u op uw eigen account van het CBR een zelfreflectieformulier uitprinten. Deze
dient u ingevuld mee te nemen. Verder dient u de oproepkaart uit te draaien en ondertekend mee te
nemen.

Mail
Helaas bestaat er de mogelijkheid dat onze mail bij u in de spam box terecht komt. Dit heeft te maken met
uw instellingen. Door ons eenmalig aan te geven als gewenste mail wordt dit voorkomen.

Afspraken
Wanneer u een afspraak heeft gemaakt voor uw rijles en u wilt deze annuleren, dient u dit binnen een
opzegtermijn van 48 uur in acht te nemen. Als dit niet het geval is, zullen wij alsnog deze les in rekening
brengen. Deze afspraak geldt natuurlijk niet als u ziek bent.
Wij hanteren de les-vorderingskaart in de auto, of de digitale Dation vorderingskaart. Zo voorkomen we
onderlinge misverstanden.

Facturen
Indien wij uw mailadres hebben, ontvangt u de facturen per mail. Wanneer u een factuur ontvangt vanuit
ons, dient deze voldaan te zijn binnen een tijdsbestek van 15 dagen na factuurdatum. Wordt dit niet vóór
deze tijd voldaan dan zullen wij een 1e herinnering en eventuele aanmaning sturen. Indien u na deze
herinneringen nog niet betaald heeft, zullen wij € 15,00 extra in rekening brengen. Gaat u op
praktijkexamen dan behoort u alle facturen voldaan te hebben te laatste één dag voor het examen. Heeft u
een les voor het praktijkexamen, dan dient deze vooraf per bank of contant betaald te worden op de dag

van het examen. Wordt dit niet voldaan dan zullen wij de dag van het examen het examenvoertuig niet
beschikbaar stellen voor u, met als resultaat dat u niet op examen kunt gaan. Hierbij worden ook de extra
kosten verrekend voor een nieuwe examenaanvraag. De facturen worden online verstuurd naar het
mailadres dat u heeft opgegeven. U dient dus het mailadres door te geven van diegene die de factuur zal
voldoen.

Alcohol en/of middelengebruik
Het komt steeds vaker voor dat cursisten gebruik maken van alcohol en/of middelen. Dit houdt in dat de
rijvaardigheid sterk wordt beïnvloed. Als de instructeur(ice) vooraf of tijdens de rijles het vermoeden
krijgt/heeft van het gebruik van deze middelen, zal de les per direct gestopt worden en nemen wij
bijvoorbeeld een alcoholtest af, zoals deze bij de politie gehandhaafd wordt. Hier dient u medewerking aan
te verlenen.
Bij een positieve uitslag schakelen wij de ouders/verzorgers/voogd in om de cursist op te halen bij de
rijschool. Houdt hierbij rekening dat deze les volledig in rekening gebracht zal worden, met daarbij een
boete van €35,- vanwege stagnatie van de les en het niet houden aan de algemene voorwaarden.
Afhankelijk van welk van bovenstaande gebruiken, zullen wij een melding moeten maken bij het CBR,
waarbij u minimaal 1 jaar ontzegging kunt krijgen voor het behalen van uw rijbewijs.
Deze regeling is tot stand gekomen, zodat we allemaal terug kunnen vallen op onze eigen
verantwoordelijkheden. Heeft u een rijles, zorgt u er dan voor dat u nuchter bent en niet onder invloed van
alcohol en/of middelen de lesauto instapt.
Simpel rekensommetje wat betreft alcohol : 1 glas bier/wijn/shotje, duurt gemiddeld 1,5 uur per eenheid
om door de lever te laten afbreken, waardoor vervolgens het lichaam deze kan afscheiden. Dus heeft u 5
glazen genuttigd, dan is de berekening als volgt : 5x1,5uur = 7,5 uur dat u lichaam nodig heeft om het
alcohol uit uw lichaam te laten verdwijnen.
Denk dus goed na over de hoeveelheid die u genuttigd heeft en hoelang het duurt voordat u nuchter bent.
Valt de nuchtere tijd in of na de rijles, bel verstandig af en denk aan de veiligheid van uzelf en het overige
verkeer. De les wordt overigens wel in rekening gebracht, maar zo voorkomt u de boete van 35.- of
eventuele andere gevolgen.
Een ongeluk zit in een kleine hoek.

Onder 18 jaar, GÉÉN ALCOHOL!!!
Uw privacy
Hoe wij met uw privacygegevens omgaan kun u lezen in onze privacyverklaring die staat op onze website.

