
 
 
 
 
                                     saverijopleiding@live.nl            Bank account. NL 45 INGB 0004601763 
Student date 

 
Driving instructor date  

 
Packages  with CBR exam                                             
    

 
 
                                                                       
 

 
The amount of lesson packages including CBR exam  €_____________________ 
The amount of loose hours      €_____________________ 
The administration costs      €_____________________ 
  
                                   Total amount  incl. 21% VAT.               €_____________________ 
 
Way of payment  
□ Transfer by bank  □ Cash  
 
Comments:______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_  
Signature driving instructor                   Signature student   
 
 
 
 
 
Save rijopleiding, Het Hoogt 37 , 1025 GR Amsterdam,    Phone: 0626066458 
Saverijopleiding@live.nl      K.v.K 34206542 

Name:                                                                              Date of Birth: 
Address:                                                                           Birthplace: 
Zipcode/Place:                                                                Bank account: 
BSN number:                                                                  Telephone number: 

Name:                                   S.N Hakimi                                                                     
Address:                                Het Hoogt 37                                                                 
Zipcode/Place:                     1025GR Amsterdam                                                
Telephone number:            0626006458 

Packet A □ 10x60 min+  CBR exam 
Packet B □ 25x60 min + TTT + CBR exam 

Packet C □ 35x60 min + TTT + CBR exam 
Packet D □ 45x60 min + TTT + CBR exam 
Packet E □ 50x60 min + TTT + CBR exam 

Save trail lesson date:                       First driving lesson date:                     Exam date: 
Time:                                                   Time:                                                       Time: 

mailto:saverijopleiding@live.nl
mailto:Saverijopleiding@live.nl


 
 

 
 Artikel1- Indeling, definities     Artikel6- Praktijkexamen 
                    

1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer          1.  Indien het praktijkexamen, wegens slechte  
 voor het verzorgen van rijopleiding categorie B en    weeromstandigheden door het CBR wordt uitgesteld 
 daarbij horende CBR/BNOR praktijkexamen.     brengt  Save rijopleiding de gemaakte kosten voor extra  

Ze zijn derhalve ook van toepassing op rij-instructeur c.q.   rijlessen bij de cursist in rekening. 
 rijscholen die namens Save de rijopleidingen verzorgen.         2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen  
         kosten verschuldigd, als hij/zij het praktijkexamen niet  
Artikel2 – Save rijopleiding     kan afleggen, doordat: 
               a. Het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het    
De Save rijopleiding omvatten rijlessen     praktijkexamen niet ter beschikking is. 

a. Gegeven door bevoegde rij-instructeur.           b. Het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd 
b. Door dezelfde rij-instructeur.      Save rijopleiding zorgt er in deze gevallen voor dat  
c. Met een tijdsduur van minimaal 60 min.     zonder extra kosten, een nieuw praktijkexamen 
d. Die volledig worden benut voor het geven van instructie.   wordt aangevraagd. Voor eventuele extra rijlessen 
e. Waarbij cursist, tijdens de rijopleiding met de rij-instructeur   worden bij de cursist in rekening gebracht. 
    rijlesafspraken kan maken. 
f. Voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden    Artikel7- Beëindiging van de rijopleiding  
g. Voor cursisten van 18 jaar en ouder. 

              1. Indien Save rijopleiding haar verplichtingen  
Artikel3- Verplichting Save rijopleiding      niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen. 
              2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen  

a. Dat de cursist voor de rijopleiding een rijtest van 60 min. aflegt.        om dusdanig dringende redenen. 
b. Dat de uitslag van de rijtest binnen 24 uur aan de cursist        3. De rijopleiding kan alleen worden beëindigd, indien 
  wordt medegedeeld.      de cursist aan al zijn/ haar verplichtingen heeft voldaan. 
c. Dat de cursist een passende rijopleiding wordt aangeboden. 
d. Dat de cursist wordt begeleid vanaf de 1ste rijles tot hij/zij het              Artikel8- Klachtenregeling    

rijbewijs heeft behaald. 
e.     Dat de datum van het praktijkexamen minimaal 1 wek van        1. De cursist kan. indien er geschillen ontstaan tussen 

hem/tevoren aan de cursist wordt bevestigd.    hem/haar en de rij-instructeur een beroep doen op de   
f. Dat de cursist een lesvoertuig ter beschikking     bemiddeling door Save rijopleiding zal hier een passende 
 heeft tijdens het praktijkexamen.          oplossing voor treffen. 

             2. Indien de bemiddeling niet tot een bevredigend oplossing 
Artikel4- Obligation student      leidt wordt het geschil aan de rechter voorgelegd. 
             3. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van  
The student must:                    toepassing. 

a. To follow all recommended lessons from the training to the exam, unless  
the driving instructor says something else.                                                     Artikel-9 Aansprakelijk 

b. To abide by date, time and place for the driving lesson.                          1.  De cursist is nietaansprakelijk voor schaden van derden
                                                               als gevolg van botsing, aan-of overrijdingen die tijdens 

c. If the student not come on the agreed date for the driving lesson, without  
cancel the appointment, the student must pay the full lesson price.                2. Save rijopleiding is niet aansprakelijk voor schadendie 
-The student pays the complete lesson price  if the                                            het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld, van de 
lessons canceled within 48 hours after the agreed time.                                    cursist door gebruik van alcohol en verdovende                              
-When the student cannot come at the driving lessons,  they must  
report at least 48 hours before the appointment                                            3. Save rijopleiding is niet aansprakelijk voor boetes of   

                                                                                               andere financiële consequenties, indien de cursist   
         ondanks zijn/haar verklaring onbevoegd is het voertuig te 
             besturen.  
 
Artkiel5- Betaling 
 

1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de  
        rijopleiding voor de afgesproken betalingstermijn te voldoen. 
2. De betaling geschiedt per accept giro, via een machtiging aan de  
        Save rijopleiding of contant aan de rij-instructeur zoals  
 op de overeenkomst is vermeld. 
3. Save rijopleiding is niet gerechtigd tijdens de duur van  
   de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. 
4. De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de  
 afgesproken datum aan Save rijopleiding is voldaan, 
  zonder dat enige aanmaning is vereist. 
5. Bij niet tijdig betalen is Save rijopleiding gerechtigd de rijlessen  
 en het reserveren van het examen te staken 

 
 
 


