Algemene voorwaarden
Van:
Rijschool Mathu
Hofstraat 19
3401 DE IJsselstein
hierna te noemen: gebruiker
Artikel 1 - Definities
1. 	In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.Gebruiker: de gebruiker van de algemene
voorwaarden. Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.Overeenkomst: de overeenkomst
tot dienstverlening.
Artikel 2 - Algemeen
1. 	Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en
een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. 	De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. 	Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
4. 	De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. 	Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
worden genomen.
Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes
1. 	Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. 	De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen,
tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding
hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders
aangegeven.
3. 	De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder
verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. 	Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
5. 	Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. 	Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
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Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst
1. 	Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2. 	De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. 	Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit
gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
4. 	Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
5. 	Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. 	Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
Artikel 5 - Betaling
1. 	Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te
geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties
schorten de betalingsverplichting niet op.
2. 	Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van
1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De
rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. 	In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn
de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. 	Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente
en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
	Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
	Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5. 	Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen.
Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.
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Artikel 6 - Incassokosten
1.	Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening
van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog
verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2. 	Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. 	De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor
rekening van opdrachtgever.
4. 	Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 7 - Onderzoek, reclames
1.	Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden
schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat
te reageren.
Artikel 8 - Opschorting en ontbinding
1.	Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
	- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
Artikel Rijanalyse
De cliënt die door gebruiker een rijanalyse laat verrichten dient in het bezit te zijn van een geldig
rijbewijs en dient dit tijdens de rijanalyse bij zich te dragen. De cliënt vrijwaart gebruiker voor alle
schade ontstaan ten gevolge van of tijdens het gebruik van de auto, zoals onder meer ten gevolge
van boetes, overtredingen en/of inbeslagname en/of verbeurdverklaringen van de auto, alsmede
voor aanspraken van derden verbandhoudend met het gebruik van de auto.
Cliënt is aansprakelijk voor alle schade ontstaan ten gevolge van of tijdens gebruik van de auto,
voor zover deze niet wordt gedekt door de verzekering van gebruiker.
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Rijlesovereenkomst
1.
a.	De leerling heeft de minimumleeftijd van 16,5 jaar.
b.	De leerling draagt zorg voor een tijdige betaling van het les- en examengeld. Niet tijdige
betaling leidt tot schorsing van de rijlessen en / of examen.
c.	De leerling draagt zorg vóór het afleggen van een deeltoets 3 of examen in het bezit te zijn
van het noodzakelijke en geldige theoriecertiat B.
d. 	De leerling zorgt voor een geldig legitimatiebewijs, hetgeen nodig is voor afname van het
theorie-examen, een deeltoets of praktijkexamen.
2.
a. 	Het maken van afspraken en het afmelden van de lessen gebeurt met de heer Mathu.
b.	De rijlessen hebben een duur van vijftig minuten, tenzij anders overeengekomen.
c. 	De rij-instructeur is vakkundig op het gebied van lesgeven. Luister dan ook goed naar hem
of haar en volg alle gegeven aanwijzingen goed op.
3.
a. 	Rijlessen dienen 48 uur van te voren worden afgezegd bij de heer Mathu.
b. 	Indien een rijles niet binnen 48uur van te voren wordt afgezegd, ongeacht de reden van
afzegging, zal de les volledig in rekening van de leerling worden gebracht.
c. 	Stel dat het rijexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw.
Dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. Rijschool Mathu heeft dan wél het
recht om de kosten van één rijles te berekenen.
4.
Als de leerling besluit, om wat voor reden dan ook, te willen stoppen met zijn/haar opleiding gelden
de volgende afspraken:
a. 	Als de leerlinggeen vast aantal lessen of geen vaste lesperiode heeft afgesproken, dan kan
de leerling met de opleiding stoppen
b. 	Mocht de leerling alles vooraf al hebben betaald, dan restitueert Rijschool Mathu het lesge
ld aan de leerling of verminderd het met:
- het door de rijschool al betaalde examengeld (CBR- of BNOR-gedeelte).
- de lessen die al gereden zijn.
- de administratiekosten.
					
5.
a.	Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de
rij-instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
b.	Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen
die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling
onder invloed was, wordt de leerling wel aansprakelijk gesteld.
c.	Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles van de leerling de
rijvaardigheid beïnvloedt wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan
de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. De leerling neemt altijd contact
met Rijschool Mathu op als dergelijke medicijnen moeten worden gebruikt.
d.	Rijschool Mathu zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft.
Die kan men bijvoorbeeld krijgen als men voor de rechter is gedaagd omdat men dronken op
de (brom)fiets reed. De leerling mag dan ook geen lesauto besturen.
Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en de leerling neemt tóch rijlessen, dan is de
leerling aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes of schades.
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