Voorwaarden financiering:
-

-

-

-

-

klant gaat een overeenkomst aan met Rijschool RSL Almere voor de duur van de gehele rijopleiding, tot en met het praktijkexamen. Tegoeden zijn niet overdraagbaar.
Klant gaat akkoord met de gestelde voorwaarden om op examen te gaan. Deze houd in dat de
klant een minimum van 7.5 punten dient te scoren op zijn proeftoets voordat hij/zij op
praktijkexamen mag.
Klant gaat akkoord met het opvragen van zijn/haar BKR gegevens bij BKR te Tiel. De kosten voor
de opvraag zijn voor rekening klant. (hier zit een maximum aan van € 18,-)
Alle informatie van het BKR wordt vertrouwlijk behandeld en als zodaning opgeslagen bij de
rijschool (via hard copy). Valsificatie van de BKR gegevens worden als contractbreuk gezien en
conform onderstaande regeling afgehandeld.
Klant accepteerd de algemene voorwaarden die gelden bij de rijschool. (deze kunt op de site
terug vinden)
Klant gaat akkoord met: wanneer een pakket wordt afgenomen dient deze geheel te worden
afgemaakt of betaald ook al rijd de klant niet.
Klant dient een vaststaand adres te hebben. Bij verhuizing of anderzijds dient dit tijdig vermeld
te worden bij de rijschool. Wanneer klant geen vaste woon of verblijfplaats heeft is verdere
financiering niet meer mogelijk en zal onderstaande incasso toegepast worden.
Wanneer klant meer nodig heeft dan het 40 uur pakket kan er bijgekocht worden. Dit valt buiten
de financiering en dient apart betaald te worden. Denk hierbij aan een T.T.T. of extra les uren.
Dit wordt tijdig besproken met de leerling.
Wanneer klant niet het gehele pakket nodig heeft om af te rijden worden de resterende uren in
mindering gebracht op de financiering.
De financiering heeft betrekking op auto of motor rijlessen. Voor de motor geldt echter een
andere looptijd en maandbedrag.
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Financiering:
1) De financiering betreft alleen het 40 uur pakket en is niet te combineren met eventuele andere
acties van de rijschool.
2) Het pakket is niet overdraagbaar naar andere personen of andere rijscholen.
3) De maximale looptijd van de financiering bedraagt 24 maanden of minder (voor auto)vanaf het
begin van de opleiding.
4) Klant gaat akkoord met een automatische incasso welke op de eerste van elke maand
plaatsvind.
5) Klant gaat akkoord met: wanneer een incasso niet mogelijk is krijgt klant een mogelijkheid om
het bedrag zelf over te maken. Wanneer hier niet aan wordt voldaan verbreekt klant de
overeenkomst en zal de rijschool overgaan tot incassering van het gehele resterende bedrag.
6) Wanneer het voorkomt dat de klant meer dan twee keer niet op normale wijze kan voldoen aan
de gestelde incassotermijn wordt de overeenkomst automatisch verbroken en zal RSL Almere
overgaan tot eenmalige incasso van het restbedrag of hulp inschakelen van de incassodienst.
7) Wanneer klant niet kan voldoen aan gemaakte afspraken behoud RSL Almere het recht om de
incasso uit handen te geven aan een incassodienst welke extra kosten zal berekenen voor de
incasso.
8) Het is mogelijk om tussentijds versneld af te lossen. De aflossing wordt dan in maanden
berekend. (voorbeeld: 3 aflossingen = 3 x € 83,33 = € 249,99)(de looptijd is dan 3 maanden
korter)
9) Het is niet mogelijk om betaalde tegoeden terug te vorderen.
10) Tussentijds stopzetten van de incasso is niet mogelijk.
11) Klant mag maximaal 1 x per week lessen. Klant kan apart bijbetalen voor meerdere lessen per
week. (zie versneld aflossen)
12) Het maximaal te lenen bedrag is € 2000,-

Handtekening klant

Handtekening RSL Almere

Datum

Datum

