
 

 

 

 
Algemene voorwaarden motortraining Rijschool Houtekamer 

 

Artikel 1 Werkingssfeer  
 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een 

tussen de cursist en rijschoolhouder gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening, 
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het volgen van de motortraining betekent 
automatisch dat de cursist de algemene voorwaarden accepteert. 

1.2 Een overeenkomst komt tot stand na inschrijving van de cursist voor de motortraining.  
1.3 Onderdeel van deze algemene voorwaarden is de Verklaring Eigen Risico voor onze 

motortraining 
 
Artikel 2 Definities 
 
Cursist: Degene die een motortraining bij onze rijschool volgt en rijonderricht ontvangt van de 
instructeur. 
Instructeur: Degene die rijonderricht geeft aan de cursist.  
Rijonderricht: Rijonderricht is het verkrijgen van motorrijlessen en aanwijzingen van de instructeur 
die de cursist zal opvolgen. 
Rijschool of rijschoolhouder: degene die opdracht van de cursist heeft verkregen teneinde 
rijonderricht te geven. 
 
Artikel 3 Verplichtingen ten aanzien van de rijschool: 
 
3.1 De cursist krijgt les van een motor-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht 
Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat. 
3.2 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, 
weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de cursist hiervan telefonisch of per e-mail zo spoedig 
mogelijk op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe datum in overleg gepland.  
3.3 In geval van annulering zal de Rijschool het cursusgeld aan de inschrijver restitueren. De rijschool 
is over dit bedrag geen rente of boete verschuldigd.  
3.4 Van de inschrijving zal de rijschool per e-mail een bevestiging sturen naar het opgegeven e-mail 
adres. In deze bevestiging zal alle relevante informatie betreffende de training vermeld worden.  

 
Artikel 4 Verplichtingen ten aanzien van de cursist:  
 
4.1 Om een motortraining te volgen moet je in het bezit zijn van een geldig A-rijbewijs. Tevens dient 
de cursist tijdens de training altijd zijn motorrijbewijs bij zich te hebben en deze voor aanvang van de 
training aan de instructeur te tonen.  
4.2 Mocht de rijbevoegdheid van een cursist tijdelijk zijn ontzegd, dan wordt niet voldaan aan 
hetgeen in het eerste lid van dit artikel is gesteld, en is het derhalve niet mogelijk om aan de cursus 
deel te nemen. 
4.3 De cursist zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats aanwezig te zijn. Is de cursist te 
laat, dan wacht de instructeur altijd 5 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan 
heeft de Rijschool het recht om 100% van de training in rekening te brengen. 
4.4 Op al onze motortrainingen is het dragen van beschermende kleding verplicht, inclusief 
motorlaarzen en motorhandschoenen. (Zie:  Verklaring Eigen Risico) 
 
 



 
 
Artikel 5 Betalen: 
 
5.1 De factuur voor het verschuldigde cursusgeld wordt per e-mail naar het bij ons bekende e-
mailadres verzonden. De factuur dient binnen 2 weken te worden voldaan.  
5.2 Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, wordt er telefonisch of per e-mail contact 
gezocht met de cursist. 
5.3 Is de betaling 24 uur voordat de cursus begint nog niet betaald, dan kan de cursus voor deze 
persoon niet doorgaan. Wel wordt het gehele trainingsgeld in rekening gebracht bij de inschrijver.  
 
Artikel 6 Annuleren/afzeggen/verzetten door cursist 
 
6.1 Annuleren dient per e-mail of telefonisch te geschieden en wordt door de Rijschool zo spoedig 
mogelijk bevestigd. Zonder deze bevestiging blijft de oorspronkelijke inschrijving gehandhaafd.  
6.2 De cursist mag de training tot 2 weken voor aanvang van de training kosteloos annuleren. 50% 
van het cursusgeld wordt in rekening gebracht als de training geannuleerd wordt tussen 2 en 1 week 
voor aanvang van de training. Bij annuleren binnen 1 week voor aanvang van de training is geen 
restitutie mogelijk en is het gehele trainingsgeld verschuldigd.  
6.3 Het verzetten van de training door de cursist wordt gelijkgesteld aan annulering 
6.4 Het niet verschijnen op de training staat gelijk aan annulering. 
 
Artikel 7 Privacy beleid 
 
7.1 Rijschool Houtekamer verwerkt ter uitvoering van de cursus persoonsgegevens. Rijschool 
Houtekamer verwerkt je persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening 
Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de 
overeenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, word je geacht bekend te zijn met de 
wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek Rijschool Houtekamer je gegevens verwerkt en 
zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden. 
7.2 Rijschool Houtekamer gebruikt in de toekomst alleen je e-mailadres om je uit te nodigen voor 
onze motortoertochten en voor het verzenden van onze nieuwsbrief (momenteel nog niet actief hier 
mee bezig). We plaatsen het mailadres na inschrijving van de motortraining in onze Contactpersonen 
voor de Motortoertocht en Contactpersonen voor de nieuwsbrief. Indien je hier geen interesse in 
hebt of niet in 1 of beide  e-mailbestanden wil staan, kun je jezelf hiervoor te allen tijde afmelden. 
Afmelden dient te geschieden per e-mail. Na afmelding verwijderen wij het e-mailadres definitief.  
7.3 Het plaatsen van foto’s: 
Het kan voorkomen dat foto’s en video’s worden geplaatst op Facebook, Instagram of op onze 
website. 
Het plaatsen van foto’s of video’s gebeurt uitsluitend door Rijschool Houtekamer. Rijschool 
Houtekamer zal nooit bewust foto’s of video’s online zetten die het imago van jou kan schaden. 
Zowel de Facebook pagina, Instagram pagina als de website worden beheerd door Rijschool 
Houtekamer. Wij zullen altijd respectvol omgaan met informatie via de desbetreffende media. 
Wanneer je jezelf aanmeldt voor een motortraining bij Rijschool Houtekamer gaan wij er van uit dat 
je geen bezwaar hebt tegen het plaatsen van berichten, foto’s en video’s. Mocht je een geplaatste 
foto op de Facebook pagina, Instagram pagina en/of website van Rijschool Houtekamer verwijderd 
willen hebben, dan kun je dit altijd aangeven door contact op te nemen via 
info@rijschoolhoutekamer.nl.  
7.4 Bezwaar  
Mocht je bezwaar hebben dat je op een van onze media komt te staan dan kun je dit aangeven bij 
Rijschool Houtekamer door bezwaar te maken via info@rijschoolhoutekamer.nl. Rijschool 
Houtekamer zal na het ontvangen van dit bezwaarschrift proberen jou buiten de media te houden 
maar kan dit niet garanderen. 
7.5 Zelf maken van foto’s  
Rijschool Houtekamer wil niet dat er foto’s of video’s gemaakt worden tijdens de motortraining. 
Hiermee proberen wij de privacy van jou te waarborgen en te voorkomen dat een derde partij een  



 
 
foto plaatst. Het maken van een foto van een vriend of vriendin die jou daar uitdrukkelijk 
toestemming voor heeft gegeven wordt wel toegestaan, maar zorg er voor dat er geen andere 
personen op staan of vervaag deze bij het plaatsen op Social Media  
Wij vragen je de privacy van alle cursisten te allen tijden in acht te nemen. 

 
Artikel 8 Geheimhoudingsverklaring 
 
Rijschool Houtekamer verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens 
en na beëindiging van de cursus van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het 
vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Rijschool Houtekamer garandeert dat 
al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels 
de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van 
het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens 
aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op 
grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt 
mogelijk zal worden gehouden. 
 
Gezondheidsverklaring 
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist dat hij/zij geen medische 
beperking heeft om aan de training deel te nemen 
 
 


