
Algemene voorwaarden Autorijschool Hoogeboom. 

 

 

Door les te nemen bij Autorijschool Hoogeboom gaat leerling akkoord met de volgende 

voorwaarden: Autorijschool Hoogeboom staat ingeschreven bij het CBR onder nummer 3470W1 

Autorijschool Hoogeboom staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 

nummer;37109938000. Instructeurs van Autorijschool Hoogeboom zijn in het bezit van een geldig 

Wrm instructiecertificaat. Alle instructeurs bij Autorijschool Hoogeboom op de eigenaren Ronald 

Hoogeboom en Johan Pronk na geven rijles op franchisebasis bij Autorijschool Hoogeboom en zijn 

zodoende zelfstandig ondernemer binnen de organisatie van Autorijschool Hoogeboom. Alle 

franchisenemers bij Autorijschool Hoogeboom werken volgens de normen en waarden zoals men kan 

verwachten bij Autorijschool Hoogeboom. 

 

Lesvoertuigen bij Autorijschool Hoogeboom voldoen aan alle CBR criteria. 

 

 

Verzekering persoonlijke schade of letsel en aansprakelijkheid: 

 

Autorijschool Hoogeboom is verzekerd volgens de wettelijke eisen. Deelname aan het verkeer is te 

allen tijde een risico, waardoor verwonding, arbeidsongeschiktheid of zelfs de dood kan ontstaan. 

Omdat Autorijschool Hoogeboom geen aansprakelijkheid kan aanvaarden buiten de vereiste 

verzekeringen om, verklaart leerling het volgende: 

 

 

Het rijden met een lesvoertuig van Autorijschool Hoogeboom als feitelijke en/of juridische 

bestuurder en/of als passagier geschiedt geheel op eigen risico. 

 

Leerling vrijwaart Autorijschool Hoogeboom alsmede de instructeur persoonlijk, van 

aansprakelijkheidsstelling wegens persoonlijke schade van hem/haar zelf, in welke vorm dan ook, 

door hem/haar alsmede door derden. 

 

Leerling verklaart dat hem/haar bij gerechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van 

motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd. 

 

Leerling verklaart dat hij niet onder invloed is van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijze moet 

weten dat deze stof van invloed is op de rijvaardigheid. 

 



Leerling verklaart dat de antwoorden op de medische vragen, zoals deze gesteld worden in de Eigen 

Verklaring van het CBR naar waarheid beantwoord zijn. 

 

 

Opleidingen: 

 

Door les te nemen bij Autorijschool Hoogeboom verplicht de leerling zich niet tot het volgen van een 

volledige opleiding, ook reeds betaalde pakketten worden minus reeds gereden lessen en CBR kosten 

op eerste verzoek terugbetaald. Het aantal benodigde uren die volgens Autorijschool Hoogeboom 

nodig zijn voor het behalen van het rijbewijs d.m.v. losse lessen of een pakket blijven ten alle tijden 

een schatting waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Binnen een termijn van 24 uur 

(exclusief de zon- en feestdagen) is het mogelijk de besproken rijles te annuleren ,wij hanteren 

hierbij onze 1,2,3 regeling; 

 

 

1e maal afzeggen binnen 24 uur voor aanvang rijles wordt niets doorberekend. 

 

2e maal afzeggen binnen 24 uur voor aanvang rijles wordt halve les doorberekend. 3e maal afzeggen 

binnen 24 uur voor aanvang rijles wordt gehele les doorberekend. 

 

 

Tijdens de lessen wordt er door de instructeur niet gerookt. Bij uitval van auto op examendag, wordt 

een andere auto ingezet; kan het examen geen doorgang vinden door oorzaak die ligt bij 

Autorijschool Hoogeboom, wordt kosteloos een nieuw examen aangevraagd. 

 

 

Betalingen 

 

Lesprijs per uur, moet aan het einde van iedere les contant of per factuur worden voldaan aan de 

instructeur. Betalingen van pakketopleidingen worden in zij geheel of in twee termijnen per bank 

voldaan; deel één in begin van de rijopleiding , en deel twee op de helft van het aantal afgesproken 

uren. Prijzen van examens en tussentijdse toets (CBR) liggen vast op het moment dat het examen 

wordt aangevraagd en kunnen na aanvraag niet worden verhoogd. Reserveringen voor het examen 

en de tussentijdse toets worden uitsluitend uitgevoerd na betaling van examengelden. 

Het aantal lesuren in een lespakket is NOOIT een garantie tot het behalen van een rijbewijs. 



De keuze van een lespakket is vrij, U kunt geen rechten ontlenen aan het door U gekozen lespakket.  

Prijs lespakket is 1 jaar geldig na facturatie datum, eventuele prijswijzigingen 1 jaar na facturatie 

datum kan Autorijschool Hoogeboom doorberekenen. 

 

 

Les vorderingskaart 

 

 

Het aantal uren ingevuld op onze leskaart kan niet gezien worden als het definitieve totaal aantal 

gereden lesuren immers de leerling kan de leskaart vergeten zijn en ook kan de leskaart niet ingevuld 

zijn door Autorijschool Hoogeboom. Wij rekenen het aantal lesuren uit onze agenda als eind totaal.  

 

U dient dan ook zelf het aantal lesuren bij te houden. 

 

 

 

Gezondheidsverklaring 

 

De gezondheidverklaring dient naar waarheid ingevuld te worden op de site van het CBR. 

Autorijschool Hoogeboom kan niet aansprakelijk worden gesteld indien u de gezondheid verklaring 

niet naar waarheid invult. Niet juist invullen van deze verklaring kan gevolgen hebben voor Uw 

autoverzekering! 

 

Autorijschool Hoogeboom kan bij twijfel over uw medische gesteldheid verplichten een medische 

rijtest te gaan doen bij het CBR .Kosten van deze rijtest zijn voor uw rekening. 

 

 

Privacy 

 

 

Privacy gegevens zoals adres , telefoonnummer en emailadres mogen wij als rijschool gebruiken om 

contact te houden met onze leerlingen. Persoonsgegevens gebruiken wij niet voor commerciele 

doeleinden. Een foto na geslaagd te zijn voor het examen mogen wij na toestemming plaatsen op 

social media. 

 



 

Klachtenafhandeling/restitutie 

 

Eventuele klachten dienen aan Autorijschool Hoogeboom per mail gemeld te worden. Door het 

volgen van een volgende les, verklaard de cursist tevreden te zijn over de reeds gevolgde en betaalde 

lessen. Hierdoor vervalt ook alle aanspraak op restitutie van reeds gevolgde en betaalde lessen. 

 

 


