VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ ACTIES,CADEAUBONNEN EN HET
GRATIS EXAMEN /HEREXAMEN.
De algemene voorwaarden van rijschool blijven met deze voorwaarden volledig van kracht.
=====================================================================
CADEAUBON
1. De cadeaubon kan niet worden omgezet in een geldbedrag. Het blijft een tegoedbon.
2. De cadeaubon op naam is ook alleen geldig voor de aangegeven persoon en is niet
overdraagbaar.
3. Cadeaubonnen zijn alleen geldig als deze zijn ondertekend door een bevoegd persoon. De
persoon is bevoegd als deze bevoegd is bevonden door autorijschool en bij de KvK.
4. De cadeaubon moet zijn voorzien van een stempel een duidelijke geldigheidsduur.
------------------------------------------------------------------------------------------VERPLICHTINGEN CURSIST
------------------------------------------------------------------------------------------1. Cursist vraagt het examen aan bij de administratie van de rijschool of bij de instructeur.
2. Gratis examen kan alleen worden aangevraagd als de opleiding binnen 1 jaar is afgerond.
3. De cursist moet klaar zijn voor het af te leggen examen. Klaar zijn houdt in dat de cursist
voldoende niveau en rijvaardigheid bezit om het rijexamen te kunnen afleggen. De instructeur
beoordeelt of de leerling klaar is voor het examen.
4. De leerling moet bij autorijschool First zijn/haar complete opleiding ( rijlessen) volgen en de
cursist dient een beginner te zijn.
5. De cursist verplicht zichzelf het aantallen genomen lessen goed bij te houden op de door de
rijschool verstrekte vordering kaart (online). Bij het aanvragen van het examen moet de
ingevulde vorderingskaart worden getoond aan de administratie van de rijschool.
6. De cursist dient zelf bij examenaanvragen de kosten voor administratie, gebruik van auto en de
eigen verklaring zelf te betalen.
------------------------------------------------------------------------------------------VERPLICHTINGEN RIJSCHOOL
------------------------------------------------------------------------------------------1. De rijschool geeft het gratis examen alleen als de leerling er klaar voor is. Klaar zijn houdt in
dat de cursist voldoende niveau en rijvaardigheid bezit om het rijexamen te kunnen afleggen. De
instructeur beoordeelt of de leerling klaar is voor het examen
Geen gratis Examen/Herexamen.
2. De rijschool heeft het recht om de examen aanvragen te weigeren als:
Rijschool /instructeur beoordeelt dat de rijvaardigheid nog niet voldoende is.
De cursist het volledig opleiding nog niet heeft betaald.
De cursist maand of langer is gestopt met rijles.
De cursist niet is verschenen bij eerdere afspraken zonder af te melden.
3. De leerling moet bij rijschool de lessen hebben gevolgd en niet bij andere rijschool dit
kunnen aantonen met behulp van een ingevulde online vorderingkaart of BOVAG
lesovereenkomst.
4. Het examen wordt aangevraagd door de rijschool of instructeur. In overleg met instructeur
wordt de examentijd en -datum besproken en de leerling ontvangt het oproepkaart via E-mail.

5. Een gratis Examen /Herexamen is niet inwisselbaar of overdraagbaar, en kan niet worden
geruild voor
geld of gratis lessen.

Gratis Herexamen.
Rijlesboeken heeft overtuigende instructeurs en lesmethode. Mocht je de eerste keer niet slagen
voor je praktijk-examen nadat je aantal lesadvies hebt gevolgd dan betaalt de rijschool je 1e
Herexamen. (geld alleen bij pakket voorzin van gratis herexamen of examen garantie). Nadat je
aantal lessen hebt gevolgd dat de instructeur je heeft geadviseerd in je persoonlijke lesadvies, dan
betalen wij je 1e herexamen.. De examengarantie geldt voor iedere startende leerling (dat is
iemand die geen ervaring heeft en nog nooit heeft gereden ook die een proefles heeft gevolgd.)

voorwaarden.
1. cursist heeft volledig haar/zijn rijopleiding bij First vanaf het begin tot eind bij de zelfde
instructeur gevolgd.
2. Cursist heeft het advies van instructeur gevolgd
3.het advies van de rijinstructeur, het aantal lessen en de lestermijn, gevolgd bij de betreffende
instructeur en dat het opleiding is afgerond binnen 1 jaar.
4.;De rijopleiding mag niet meer dan 2 weken achtereen onderbroken zijn geweest dat de leerling
min 2 of meer lessen per week heeft genomen zonder tussen pauzen.
5.Het gratis herexamen is van toepassing als de cursist advies van de rijinstructeur de aantal
lessen die nodig zou zijn voor het verbeteren van gezakte onderwerpen. heeft gekocht..
6. Cursist moet binnen 14 dagen na dat zij /hij is gezakt te melden voor Gratis herexamen mail als
bewijs het uitslag formulier die ontvangt de curst een dag daarna van de CBR
Administratie.
7. Bijkomen kosten
de cursist betaal zelf de administratie kosten(€20) /het gebruik voertug tijden het examen. van
€65 en eigen verklaring indien nodig is..
8. de leerling heeft na tussentijds toets advies formuleer doorgenomen met instructeur
doorgenomen en de verbeteringen punten heeft voldaan.
9. Tussen tijds toets is verplicht voor gratis herexamen.
Super Actie.
deze acties worden tijdelijke door de rijschool gedaan voorwaarden zijn opgenomen in het
algemeen voorwaarden.
1. gratis examen bij het superactie zie voorwaarden. Geldigheid opleiding bij super actie is 1 jaar
vanaf moment dat de leerling zijn/haar eerste les heeft genomen.
Voorwaarden
Geldigheid: 6 maanden vanaf het moment van aankoop van de Actie op alle dagen van de week

(m.u.v. feestdagen).
Aankoop: maximaal 1 Actie per persoon te gebruiken, maar meer Acties te koop als kado.
Reserveren: minimaal 48 uur van tevoren telefonisch/ inschrijving formuleer .
Annuleren: minimaal 48 uur van tevoren, anders vervalt de geldigheid van je Actie.
Meer info: neem je afgedrukte betaalde bewijs mee. Alleen geldig voor nieuwe en onervaren
leerlingen(zie boven uitleg). De eerste les is een proefles: als blijkt dat je toch ervaring hebt, moet
de proefles betalen worden aan de rijschool. De leerling wordt in dat geval niet aangenomen bij
de rijschool. De instructeur bepaalt wanneer de leerling klaar is voor een examen. Het examen is
alleen geldig bij een volledige rijopleiding bij de rijschool. Exclusief Eigen Verklaring,, kosten
huur voertuig voor examen.. Een les duurt 50 minuten. De lessen worden gegeven in blokken van
100 minuten. Niet geldig i.c.m. andere acties.
Extrakosten Super Acties of Actie met Gratis examen
administratiekosten €15
Kosten gebruik voertuig voor examen €50 P/Examen
alle genoemde kosten worden vooruit betaald.

Beëindiging van de lesovereenkomst
Zie Bovag algemene voorwaarden Art.6
Als u een actie gekocht heeft worden alle gratis of genomen korting verrekend. Het resterende
openstaande bedrag wordt onder aftrek van reeds genoten rijlessen tegen het reguliere les uur
tarief uitgekeerd in de vorm van waardebonnen die op een later tijdstip binnen de
geldigheidstermijn bij rijschool kunnen worden ingewisseld.

