
ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1Begripsbepalingen

1.2Het Regionaal Motor Training Centrum hierna te noemen RMTC is gevestigd op de Pesetaweg 101 
2153 PJ Nieuw-Vennep tel.nr.06-39398813 en ingeschreven bij de KvK.nr. 27170584 en het CBR regio 
West-Noord 
1.3Het RMTC is een zelfstandig werkende onderneming. De motorrijlessen worden verzorgd door 
free-lance instructeurs welke door het RMTC worden ingehuurd.Elk contact zowel telefonisch, 
schriftelijk als via email dient rechtstreeks met het RMTC te geschieden. 
1.4De leerling betreft de kandidaat welke zich heeft aangemeld voor het volgen van motorrijlessen of 
het bijwonen van een voortgezette rijopleiding.

2.1De verplichtingen van het RMTC.

2.2Het RMTC zorgt voor het ter beschikking stellen van deugdelijk en veilig materiaal. 
2.3De door het RMTC gebruikte lesmotoren voldoen aan de gestelde eisen en zijn voorzien van een 
WA en opzittenden verzekering conform de rijschoolclausule. 
2.4Door het RMTC worden helmen, handschoenen, jassen en broeken in bruikleen aan de leerling ter 
beschikking gesteld. Gebruik maken van eigen motorkleding wordt dringend geadviseerd ivm de 
hygiene mits dit aan de hiervoor geldende eisen voldoet. De leerling dient in ieder geval zelf te 
zorgen voor motorlaarzen of stevige hoge schoenen die de enkels voldoende beschermen. 
2.5Het RMTC draagt zorg voor de aanvraag van de praktijkexamens. De kandidaat dient RMTC 
hiervoor bij het CBR te machtigen. Indien een examen geen doorgang kan vinden als gevolg van 
oorzaken gelegen bij de rijschool zal het RMTC zorg dragen voor een nieuw examen. De kosten van 
dit examen en één rijles zijn voor rekening van het RMTC. Uitzonderingen hierop zijn het niet 
doorgaan van examens op last van het CBR, door weersomstandigheden of indien er sprake is van 
overmacht. Een aangevraagd examen kan in principe niet geannulleerd worden maar het RMTC 
behoudt zich wel het recht voor een ingepland examen uit te stellen indien een leerling onvoldoende 
lessen volgt ter voorbereiding hiervan of indien het niveau van de leerling dusdanig is dat hiermee 
niet op examen verschenen kan worden. Dit ter bescherming van onze te leveren kwaliteit en de 
slagingspercentages.
2.6Het RMTC zal alles in het werk stellen om gemaakte lesafspraken na te komen. Mochten er door 
omstandigheden afspraken geen doorgang kunnen vinden dan zal in overleg met de leerling een 
nieuwe afspraak gemaakt worden of vindt restitutie plaats van het reeds betaalde lesgeld voor die les
welke geen doorgang kan vinden. 
2.7Het RMTC behoudt zich het recht voor om een kandidaat zonder opgave van reden te weigeren tot
het volgen van rijlessen.

3.1Verplichtingen van de leerling.

3.2Bij aanvang en gedurende de rijlessen dient de leerling in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs 
voor de categorie B (auto) of een theoriecertificaat voor de categorie A in combintie met een geldig 
legitimatiebewijs. Er mag geen sprake zijn van een ontzegging van de rijbevoegdheid voor enige 
categorie. 
3.2De leerling dient op tijd aanwezig te zijn voor een afgesproken rijles. Aangezien wij in de regel met
twee kandidaten per les rijden moeten wij er van uit kunnen gaan op tijd te kunnen vertrekken. Het 
verzoek is dan ook 5 minuten voor aanvang van de rijles aanwezig te zijn. 
3.3Een afgesproken rijles kan tot uiterlijk 72 uur voor aanvang (zon-en feestdagen niet 
meegerekend !) kosteloos geannulleerd worden los van de reden van annulering. 
3.4De leerling dient onverkort de aanwijzingen van de instructeur tijdens de lessen op te volgen. Het 
RMTC behoudt zich het recht voor om een les voortijdig te beeïndigen indien een leerling zich niet 
aan de opdrachtgeving van de instructeur houdt. Ook in geval van omvoldoende voertuigbeheersing 
of verkeersinzicht kan hiertoe worden besloten.



3.5Tijdens de rijlessen is de leerling zowel feitelijk als juridisch bestuurder van de motorfiets. Hieruit 
volgt dat er geen sprake mag zijn van rijden onder invloed zoal bedoeld in artikel 8 WvW. Ook is de 
leerling zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen en de hieruit voortvloeiende 
verkeersboete. 
3.6In geval van bijzondere omstandigheden welke van invloed zouden kunnen zijn op de te volgen 
lessen wordt het RMTC hiervan direkt op de hoogte gesteld door de leerling. De leerling dient kennis 
te nemen van de Eigen Verklaring van het CBR en deze online op de site van he CBR in te dienen.

4.1Betaling rijlessen en praktijkexamens.

4.2Losse rijlessen dienen vooruit betaald te worden middels overschrijving op bankrekeningnr. 
NL16ABNA0252826116 tnv Regionaal Motor Training Centrum ovv. naam en datum rijles of middels 
Ideal betaling bij online reserveren. Contante betaling is mogelijk (geen PIN.) 
4.3Rijlessen kunnen via E-Rijschool online gereserveerd worden middels de eigen account van de 
kandidaat. Het lestegoed bepaalt de hoeveelheid lessen welke kunnen worden ingepland.
4.4Voor lespakketten of lessenkaarten krijgt de kandidaat een aparte factuur welke binnen de hierop 
gestelde termijn dient te worden voldaan. 
4.5Het RMTC kan alleen een praktijkexamen aanvragen indien de examenkosten aan het RMTC zijn 
voldaan of indien de volledige factuur voor het lespakket is betaald.
4.6Indien een kandidaat een lespakket of meer lessenkaart heeft voldaan maar om welke reden ook 
zijn rijopleiding voortijdig beeïndigd anders dan in geval van een dringende reden, zoals ernstig 
ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de kandidaat, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte 
of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad of huisgenoot zal er geen restitie van het niet 
gebruikte deel plaatsvinden. (zie art.4.8)
4.7Het lespakket of meer lessenkaart dient binnen een jaar na aanschaf daadwerkelijk te zijn 
gebruikt.Een jaar na aanschaf komt het restant van het pakket/lessenkaart in zijn geheel te vervallen. 
4.8Bij voortijdige beeïndiging van een lespakket/lessenkaart vindt er, behoudens de onder artikel 4.6 
genoemde uitzonderingen, geen restitutie plaats. Een jaar na aanschaf komt het restant van het 
pakket/lessenkaart in zijn geheel te vervallen. Dit ivm de jaarlijkse wijzigingen van lesprijzen en 
examentarieven alsmede de gereserveerde tijd voor de kandidaat in de planning waarvoor 
instructeurs moeten worden ingedeeld, het maximaal aantal kandidaten wat de rijschool kan 
aannemen in een bepaalde periode en van tevoren ingekochte examencapaciteit bij het CBR.
4.9 Indien een kandidaat is geslaagd voor het AVD examen en nog les tegoed over heeft zullen deze 
lessen wel gecrediteerd worden.
4.10Bij het uitblijven van een betaling van openstaande facturen of openstaande losse rijlessen is het
RMTC gehouden de rijlessen per direkt stop te zetten. Bij het uitblijven van een betaling na 
herhaaldelijk verzoek zal de hiervoor geldende wettelijke rente in rekening worden gebracht alsmede 
de te maken buitengerechtelijke incassokosten.

5.0 Slotbepalingen

5.1Middels aanmelding en akkoord van de algemene voorwaarden op E-rijschool verklaart de leerling
in het bezit te zijn gesteld en kennis te hebben genomen van deze  algemene voorwaarden. Deze 
algemene voorwaarden zijn tevens zichtbaar op de website van RMTC.
5.2Een lespakket is geen garantie dat dit voldoende is om tot het motorrijbewijs te komen.
De hierin opgenomen lesuren zijn slechts een gemiddelde welke gangbaar zijn om tot een goede 
rijopleiding te komen.
5.3De kandiaat verleent hierbij toestemming om zijn persoonlijke gegevens op te nemen in het 
register van e-rijschool ten behoeven van het reserveren van rijlessen en examens. RMTC is niet 
verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enig misbruik van deze gegevens vanuit de server van E-
rijschool. Hiervoor verwijzen wij naar de voorwaarden van e-rijschool/reflexweb.
5.4De persoonlijke gegevens van de kandidaat opgenomen in de administratie van RMTC hebben 
alleen tot doel examenreserveringen bij het CBR mogelijk te maken en voor het gangbare zakelijke 
contact tussen de rijschool en de leerling.
Na het voltooien van de rijopleiding of anderszins beeindigen van de zakelijke verbintenis tussen 
leerling en rijschool zullen deze gegevens niet meer voor andere doeleinen worden gebruikt en 
slechts ten dele worden bewaard conform de richlijnen voor het voeren van een 
bedrijfsadministratie.


