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Voorletter(s)

M

V

Achternaam
Adres

Postcode

Plaats

Telefoon
E-mailadres

E-mailadres voor facturen

Geboortedatum

Geboorteplaats

en Instructeur
* Franchisenemer: zelfstandig ondernemer
die gebruik mag maken van de naam en
faciliteiten van een andere rijschool.
De cursist sluit de overeenkomst met de
franchisenemer.

Naam
Van rijschool
Franchisenemer* bij

komen het volgende overeen: (aankruisen en invullen wat van toepassing is)
Theorie-opleiding

categorie:

losse lessen, lestarief

€

lespakket, pakketprijs

€

aantal lessen:

losse lessen, lestarief

€

lesduur:

lespakket, pakketprijs

€

aantal lessen

tarief eigen verklaring

€

inclusief

tarief deeltoets 1

€

inclusief

tarief deeltoets 2

€

inclusief

tarief deeltoets 3/TTT*

€

inclusief

tarief examen

€

inclusief

tarief herexamen

€

inclusief

tarief examen

€

inclusief

Lesovereenkomst

Voornaam

B-BE

carpenta.nl

Cursist(e)

incl. leerboek(en)
incl. theorie-examen
Praktijk-opleiding

categorie:

Andere opleiding

minuten

* TTT = tussentijdse toets

€

Inschrijfgeld

het inschrijfgeld bedraagt €

Lesschema

in onderling overleg

aantal lessen per week:

Wijze van betalen
per machtiging
Op factuur per

contant per rijles

per acceptgiro

lessen

Cursist(e) machtigt de rijschool om een bedrag van
€
Op factuur in
maandelijkse termijnen
Rekeningnummer
In

op rekening per:

lessen

af te schrijven van
termijn(en)

Facturen worden per email verzonden
Datum
Plaats
Betalen kan door middel van bank overschrijving of met iDeal
Handtekening
cursist(e)
De betalingstermijn van een factuur is 7 dagen

Bijzonderheden

rookvrije auto
de rijschool heeft de cursist(e) gewezen op artikel 2 lid 6 t/m 8 van de lesvoorwaarden
de cursist(e) heeft recht op een proefles tegen voldoening van het aangegeven lestarief

Opmerkingen

Op
dezeakkoord
overeenkomst
zijn van toepassing:
1. de algemene voorwaarden BOVAG Rijscholen zoals vermeld op de achterzijde
2. de voorwaarden BOVAG Garantiefonds Rijscholen zoals vermeld op www.bovag.nl.
Plaats
Voor
ondertekend
op: (datum)
De maximaal te verstrekken compensatie is € 2000,- per consument, € 800.000 per gebeurtenis en € 1,25 miljoen per kalenderjaar.

Plaats

Handtekening Leerling
Handtekening cursist(e)*
Handtekening ouder/verzorger
(indien leerling minderjarig is)

* Indien minderjarig, handtekening ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bestelnummer 13103

Voor akkoord ondertekend op (datum)
Handtekening instructeur
Handtekening instructeur/rijschoolhouder/namens rijschool

