
 
 

 
 
 

 
VERKLARING EIGEN RISICO MOTORTRAINING 

 

1. Het volgen van de motortraining geschiedt geheel op eigen risico. 
2. De cursist zal tijdens de training alle aanwijzingen opvolgen van de instructeur. 
3. Cursist is zelf verantwoordelijk voor het veilig rijden op de openbare weg. De cursist erkent dat de 
instructeur wel kan adviseren in de route en handelingen, maar dat deze niet kan ingrijpen in het 
geval dat een gevaarlijke situatie ontstaat. 
4. De cursist is in het bezit van een geldig motorrijbewijs en heeft deze tijdens de rijlessen bij zich.  
5. Cursisten dienen op tijd op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Als de cursist op het 
afgesproken tijdstip nog niet aanwezig is, zal de instructeur 5 minuten wachten en,  indien van 
toepassing,  met de andere cursist(en) vertrekken en zal de gehele les van de cursist die te laat is 
vervallen. Het lestarief wordt niet gerestitueerd en bij betaling achteraf alsnog in rekening worden 
gebracht. 
6. De cursist erkent op de hoogte te zijn van de geldende verkeersregels. Verkeersboetes, zoals 
snelheidsovertredingen en door rood rijden, kunnen redelijkerwijs de instructeur niet verweten 
worden en zijn voor rekening van de cursist. 
7. Na een valpartij of aanrijding beslist de instructeur of de lessen worden hervat of beëindigd. Eén 
en ander afhankelijk van letsel en/of schade aan het voertuig. 
8. De rijschool is niet aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit schade aan de helm, motor, 
kleding of andere bezittingen van de cursist noch voor letselschade opgelopen door een cursist, 
welke is ontstaan voor, tijdens of na deelname aan de training. Schade die ontstaat aan voertuigen, 
kleding en lesmaterialen die eigendom zijn van de rijschool zijn voor rekening van de rijschool. Dit 
geldt niet in het geval van opzet en/of grove schuld van de leerling. 
9. Goede kleding voldoet minimaal aan de volgende eisen: 

- Motorlaarzen of schoenen met een stroeve en platte zool; 

- Schoeisel dat tenminste de enkels bedekt en beschermt (voor motorkandidaten verplicht 
en voor bromfietskandidaten geadviseerd); 

- Een broek die de benen volledig bedekt en beschermt; 

- Een jas die het bovenlichaam en de armen volledig bedekt en beschermt; 

- Handschoenen die de hand en het polsgewricht volledig bedekken en beschermen; 

- Goedgekeurde motor integraalhelm of systeemhelm, voorzien van een helmvizier. 
10. De cursist is er zelf verantwoordelijk voor om aan de vereiste  kledingvoorschriften te voldoen. 
 
 
 

 


