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1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan onder: 
1. Activiteit(en): hetgeen door Autorijschool Kruidhof wordt georganiseerd, 
geregeld of aangeboden (in de breedste zin van het woord), daaronder mede 
(maar niet uitsluitend) begrepen diensten als rijlessen, cursussen en examens. 
2. Autorijschool Kruidhof: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, 
waaronder – maar niet uitsluitend – de vennootschap onder firma 
Autorijschool Kruidhof V.O.F., ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 05068968. 
3. CBR: het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen dan wel de opvolger van 
deze instantie. 
4. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van 
een beroep of bedrijf. 
5. Contract: de schriftelijke of elektronische vastlegging door Autorijschool 
Kruidhof van de inhoud van de Overeenkomst. 
6. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde Autorijschool Kruidhof of 
Leerling.  
7. Leerling: iedere partij die met Autorijschool Kruidhof een Overeenkomst 
sluit met betrekking tot de Activiteit, opdracht en/of anderszins, of anderszins 
in een rechtsrelatie met Autorijschool Kruidhof staat of komt te staan en 
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.  
8. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen 
Autorijschool Kruidhof en Leerling tot het verrichten van werkzaamheden, 
leveringen en/of diensten. 
   
2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en 
toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Autorijschool Kruidhof en Leerling. 
2. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze 
algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract. 
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Leerling wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
3. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst  
1. Een Leerling kan online (via de website/app) zich inschrijven voor een 
bepaalde Activiteit. Tussen partijen geldt dat deze online inschrijving een 
uitnodiging is van Leerling voor het aangaan van een Overeenkomst tussen 
Autorijschool Kruidhof en Leerling in overeenstemming met de informatie op 
de website voor de door Leerling tijdens het inschrijfproces gekozen 
producten. Wanneer Leerling zich inschrijft, komt er nog geen Overeenkomst 
tot stand. Na inschrijving kan Autorijschool Kruidhof kiezen de inschrijving af 
te wijzen en geen Overeenkomst tot stand te laten komen of wel een 
Overeenkomst met Leerling aan te gaan. Er komt in zo’n geval daadwerkelijk 
een Overeenkomst tot stand, wanneer Leerling een Activiteit inplant in de 
online omgeving, wanneer Autorijschool Kruidhof een Activiteit voor de 
Leerling inplant en dit meedeelt aan de Leerling of wanneer Leerling op een 
andere wijze een transactie verricht in de online omgeving. Op dat moment 
ontstaat voor Leerling ook een betalingsverplichting. In onder meer artikel 6 
van deze algemene voorwaarden is meer te lezen over de omvang van deze 
betalingsverplichting. 
2. Autorijschool Kruidhof heeft het recht om Derden in te schakelen voor de 
uitvoering van de Overeenkomst. 
3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting 
van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk 
Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met 
het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon. 
4. Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis en 
nooit op basis van een resultaatsverbintenis. 
 
4. Verplichtingen van Leerling en Leerling 
1. Leerling dient tijdig voorafgaand aan het overeengekomen/ingeplande 
tijdstip gereed te zijn voor deelname aan de Activiteit en tijdig voorafgaand 
aan het overeengekomen/ingeplande tijdstip op de afgesproken plaats 
aanwezig te zijn, dit alles in die zin dat de Activiteit bij aanvang direct op een 
goede wijze kan worden aangevangen. Het kan zijn dat Autorijschool Kruidhof 
later op de afgesproken plaats aankomt dan de bedoeling was, bijvoorbeeld 
doordat een vorige les uitloopt of door verkeershinder. Het afgesproken 
moment betreft dus voor Autorijschool Kruidhof nooit een fatale termijn. 
Leerling dient hier rekening mee te houden en zich op zo’n moment gereed te 
houden.   
2. Indien Leerling niet op tijd op het overeengekomen/ingeplande tijdstip 
gereed is voor deelname aan de Activiteit, in die zin dat deze op dat moment 
direct op een goede wijze kan worden aangevangen, heeft Autorijschool 

Kruidhof het recht de Activiteit in te korten of te annuleren. In zo’n geval blijft 
Leerling de volledige prijs voor de betreffende Activiteit verschuldigd.  Het 
afgesproken moment betreft dus voor Leerling wel altijd een fatale termijn. 
3. Leerling dient op eigen initiatief alle juiste gegevens en documenten, die 
nodig of relevant zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, en 
verder al hetgeen waarvoor hij verantwoordelijk is, aan Autorijschool 
Kruidhof juist, volledig en tijdig beschikbaar te stellen. Leerling staat er voor in 
dat de door of namens hem aan Autorijschool Kruidhof verstrekte gegevens 
en documenten juist en volledig zijn. 
4. Leerling is er hoofdelijk voor aansprakelijk dat en zorgen voor eigen 
rekening en risico ervoor dat Autorijschool Kruidhof tijdig en onbelemmerd 
haar werkzaamheden kan uitvoeren. Dit houdt onder meer (maar niet 
uitsluitend) in dat Autorijschool Kruidhof en de door haar ingeschakelde 
Derde(n) hun werkzaamheden onder goede omstandigheden en niet 
belemmerd kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten.  
5. Leerling dient voor eigen rekening en risico zelf zorg te dragen voor de 
goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke 
toestemmingen, die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden 
door Autorijschool Kruidhof.  
6. Leerling dient voor eigen rekening en risico zelf zorg te dragen voor: 
a. het tijdig voorbereiden, aanvragen en behalen van theorie-examens, en 
b. het tijdig voorbereiden, aanvragen en ontvangen van de 
Gezondheidsverklaring, en 
c. het tijdig voorbereiden, aanvragen en ontvangen of laten ontvangen van 
alles wat het CBR voor de betreffende Activiteit eist of verwacht. 
7. Leerling mag alleen deelnemen aan de Activiteit, indien Leerling daartoe 
feitelijk en juridisch in staat is. Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in 
dat Leerling niet mag verkeren onder zodanige invloed van een stof, waarvan 
hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan - al dan niet in 
combinatie met het gebruik van een andere stof - de rijvaardigheid kan 
verminderen, dat hij niet tot behoorlijk deelnemen aan de Activiteit 
(bijvoorbeeld besturen van een lesauto) in staat moet worden geacht. Ook 
houdt dit onder meer (maar niet uitsluitend) in dat Leerling oud genoeg moet 
zijn om op grond van de wet- en regelgeving te mogen deelnemen aan de 
Activiteit. 
8. Leerling dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een geldig 
legitimatiebewijs en dit legitimatiebewijs op ieder verzoek van Autorijschool 
Kruidhof te tonen. 
9. Leerling dient tijdig en indien mogelijk minimaal 48 uur voorafgaand aan de 
Activiteit aan Autorijschool Kruidhof alle feiten en omstandigheden te melden 
die van invloed kunnen zijn op deelname aan de Activiteit, bijvoorbeeld (maar 
niet uitsluitend) de gezondheidstoestand van Leerling. 
10. Indien de Overeenkomst wordt uitgevoerd ten behoeve van meerdere 
natuurlijke personen en/of rechtspersonen, zijn al deze personen hoofdelijk 
aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst 
(inclusief de verplichting om de facturen aan Autorijschool Kruidhof te 
betalen). Wijst Leerling een Derde aan die de facturen van Autorijschool 
Kruidhof zal voldoen, dan blijft Leerling, naast die Derde, daarvoor hoofdelijk 
aansprakelijk.  
11. Leerling zal zich houden aan alle wet- en regelgeving en richtlijnen, 
aanwijzingen e.d. die worden afgeven door de autoriteiten. Leerling zal ervoor 
zorgen dat Autorijschool Kruidhof deze wetten, regels en richtlijnen, 
aanwijzingen e.d. ook altijd kan naleven. 
12. Voor veel Activiteiten is Autorijschool Kruidhof afhankelijk van Derden, 
zoals het CBR, en de wetten, regels en richtlijnen, aanwijzingen e.d. die 
Derden, zoals de overheid, daarvoor stellen. Zo geschiedt het afnemen van 
examens met tussenkomst van Autorijschool Kruidhof in achtneming met de 
door de overheid bepaalde wet- en regelgeving. Leerling dient hier rekening 
mee te houden. 
13. Leerling zal zich te allen tijde houden aan door of vanwege Autorijschool 
Kruidhof, het CBR en/of andere autoriteiten gegeven (redelijke) instructies, 
aanwijzingen, richtlijnen, regels e.d. 
14. Indien de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet geheel kan of mag worden 
uitgevoerd door Autorijschool Kruidhof (mede) als gevolg van het handelen 
van Derden dan wel door wet- en regelgeving, levert dit geen (toerekenbare) 
tekortkoming door Autorijschool Kruidhof op. 
15. Indien de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet geheel kan of mag worden 
uitgevoerd door Autorijschool Kruidhof (mede) als gevolg van het handelen 
van Derden dan wel door wet- en regelgeving, is Autorijschool Kruidhof niet 
aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Evenmin heeft Leerling het 
recht de Overeenkomst om die reden te ontbinden. 
16. Leerling zal geen hinder of overlast veroorzaken, geen belemmering 
vormen voor Derden en geen handelingen verrichten die ervoor zorgen of 
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ervoor kunnen zorgen dat de Activiteit voor hemzelf of voor Derden kunnen 
worden bemoeilijkt, de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar brengen 
of kunnen worden gebracht of anderszins ongewenst zijn. 
17. Indien Leerling niet tijdig en volledig aan alle verplichtingen voldoet, 
bijvoorbeeld feitelijk of juridisch niet mag of kan deelnemen aan de Activiteit 
of niet op tijd volledig heeft betaald, heeft Autorijschool Kruidhof het recht de 
Activiteit naar een ander moment te verplaatsen, de Activiteit te annuleren of 
Leerling uit te sluiten van deelname aan de Activiteit. Alle kosten die hieruit 
voortvloeien voor Autorijschool Kruidhof komen integraal voor rekening van 
Leerling. 
 
5. Annuleren  en wijzigen Activiteit 
1. Een ingeplande Activiteit kan door Leerling kosteloos tot 24 uur voor 
aanvang van de Activiteit worden geannuleerd, met uitzondering van 
examens. 
2. Een ingeplande Activiteit kan alleen kosteloos worden geannuleerd door dit 
tijdig op schriftelijke, elektronische of telefonische wijze aan Autorijschool 
Kruidhof te melden, bijvoorbeeld via e-mail of WhatsApp. 
3. Indien een ingeplande Activiteit niet in overeenstemming met het 
voorgaande in dit artikel wordt geannuleerd, is en blijft Leerling de volledige 
prijs voor de betreffende Activiteit verschuldigd. 
4. Autorijschool Kruidhof heeft te allen tijde het recht de Activiteit te 
verplaatsen naar een ander moment, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) 
doordat er onvoldoende deelnemers zijn of de weersomstandigheden op een 
ander moment beter lijken te zijn. 
5. Autorijschool Kruidhof is te allen tijde gerechtigd de Activiteit te wijzigen. 
Indien redelijkerwijs mogelijk zal Autorijschool Kruidhof Leerling een 
alternatief aanbieden dat het karakter van de Activiteit zoveel mogelijk intact 
laat. Leerling kan het aangeboden alternatief afwijzen, indien het alternatief 
een wezenlijk ander karakter heeft dan de oorspronkelijk overeengekomen 
Activiteit of indien de wijziging Leerling op andere wijze nadeel van meer dan 
geringe betekenis oplevert. Indien Leerling de wijziging afwijst, dient Leerling 
dit zo spoedig mogelijk na kennisneming van de wijziging aan Autorijschool 
Kruidhof te melden. Leerling heeft in dat geval recht op restitutie van het 
reeds betaalde (deel van het) bedrag voor de betreffende (deel van de) 
Activiteit.  
6. De uitvoering van de Activiteit is mede afhankelijk van de plaatselijke 
(weers)omstandigheden.  
7. Invloeden of beperkingen verband houdende met de (plaatselijke) 
(weers)omstandigheden leveren geen tekortkoming aan de zijde van 
Autorijschool Kruidhof op.  
8. Autorijschool Kruidhof heeft het recht de Activiteit ook bij slecht weer 
doorgang te laten vinden, tenzij dit redelijkerwijs niet van Leerling kan 
worden gevergd.  
9. Autorijschool Kruidhof kan te allen tijde de Overeenkomst opzeggen. 
 
6. Producten en prijzen 
1. Autorijschool Kruidhof werkt met pakketten en losse producten. Pakketten 
kunnen meerdere Activiteiten omvatten. Een voorbeeld daarvan is het 
starterspakket voor een personenauto, hetgeen meerdere rijlessen bevat, 
maar daarnaast ook losse producten als een examen. Een los product is 
bijvoorbeeld een rijles of een praktijkexamen. 
2. Wanneer er sprake is van een pakket, bijvoorbeeld in het geval van een 
starterspakket voor een personenauto en in het geval van een 
praktijkopleiding voor een bromfiets, geldt dat Leerling de volledige prijs van 
dit pakket verschuldigd is op het moment dat Leerling (het eerste onderdeel 
van) de betreffende Activiteit inplant in de online omgeving, wanneer 
Autorijschool Kruidhof dit voor Leerling heeft ingepland en dit aan Leerling 
mee heeft gedeeld of wanneer Leerling hiertoe een transactie verricht in de 
online omgeving. 
3. De prijs voor pakketten en Activiteiten dient in zijn geheel vooraf te worden 
betaald.  
4. Indien Autorijschool Kruidhof een factuur stuurt, dient ook deze factuur 
voorafgaand aan de betreffende/eerste Activiteit geheel te worden betaald. 
Indien de factuur wordt verzonden nadat de Activiteit al is aangevangen, 
dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald, of – 
indien op de factuur een afwijkende termijn is vermeld – binnen de op de 
factuur vermelde termijn. 
5. Een pakket is maximaal een jaar geldig en verloopt daarna automatisch. Na 
afloop van een jaar heeft Leerling geen recht meer op de betreffende 
prestatie (op deelname aan de betreffende Activiteit(en)/nakoming van de 
Overeenkomst door Autorijschool Kruidhof). 

6. Autorijschool Kruidhof heeft het recht de prijzen binnen drie maanden na 
het sluiten van de Overeenkomst te verhogen, in welk geval Leerling bevoegd 
is de Overeenkomst te ontbinden.  
7. Autorijschool Kruidhof heeft het ook recht de prijzen na drie maanden na 
het sluiten van de Overeenkomst te verhogen, in welk geval Leerling niet 
bevoegd is de Overeenkomst te ontbinden.  
8. Wanneer Autorijschool Kruidhof de Activiteit verplaatst of annuleert om 
een reden die (hoofdzakelijk) wordt veroorzaakt wordt door Leerling, zoals 
(maar niet uitsluitend) wanneer Autorijschool Kruidhof dit doet op grond 
artikel 4 lid 17 van deze algemene voorwaarden, blijft Leerling de volledige 
prijs voor de Activiteit verschuldigd (en in geval van verplaatsing, de volledige 
prijs voor zowel de Activiteit op het oorspronkelijk ingeplande moment en het 
moment waar het naartoe is verplaatst). 
9. Indien Leerling de Overeenkomst tussentijds rechtmatig beëindigd 
(bijvoorbeeld door deze rechtmatig op te zeggen), is Leerling een naar 
redelijkheid vast te stellen deel van de totale prijs verschuldigd.  
10. Bij de bepaling van het naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale 
prijs als bedoeld in het vorige lid, wordt gerekend met de prijs voor de losse 
onderdelen, die (deels) op de website van Autorijschool Kruidhof staan 
vermeld (www.rijschoolkruidhof.nl). In geval er sprake is van (onder meer) 
rijlessen, geldt dat de evenredige prijs als bedoeld in het vorige lid, minimaal 
gelijk is aan de prijs voor een losse rijles maal het aantal rijlessen. 
11. De vorige twee leden zijn niet van toepassing in geval rechtmatig gebruik 
gemaakt wordt van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 9 van deze 
algemene voorwaarden. 
 
7. Belemmerende omstandigheden en overmacht 
1. Wanneer de persoon of één van de personen die namens Autorijschool 
Kruidhof de Overeenkomst feitelijk zou uitvoeren, verhinderd is, bijvoorbeeld 
doordat er iets tussen is gekomen of door ziekte, heeft Autorijschool Kruidhof 
het recht de Activiteit door een ander persoon of door andere personen te 
laten uitvoeren en/of de Activiteit naar een ander moment te verplaatsen. 
2. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is 
Autorijschool Kruidhof naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst 
tijdelijk op te schorten zonder dat Leerling aanspraak op nakoming, 
schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.  
3. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover 
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende 
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Autorijschool Kruidhof geen 
invloed kan uitoefenen, maar waardoor Autorijschool Kruidhof (deels of 
geheel) niet of onder belemmerende omstandigheden in staat is haar 
verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet 
uitsluitend): werkstakingen van Derden waarvan Autorijschool Kruidhof op 
enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, autopech 
of andere storingen of belemmeringen betreffende het voertuig, 
oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of 
transport, beperkende maatregelen van overheidswege, epidemieën, 
schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere 
benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of 
surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of 
ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de 
werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, 
elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of 
telecommunicatiefaciliteiten, bovenmatig ziekteverzuim onder het personeel 
van Autorijschool Kruidhof, schaarste aan externe arbeidskrachten en 
belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van cruciaal personeel van 
Autorijschool Kruidhof (waaronder – maar niet uitsluitend - de vennoten van 
Autorijschool Kruidhof). 
4. Autorijschool Kruidhof heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen 
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst 
verhindert, intreedt nadat Autorijschool Kruidhof zijn verbintenis had moeten 
nakomen. 
 
8. Intellectuele eigendomsrechten 
1. Autorijschool Kruidhof (dan wel de Derde die als rechthebbende moet 
worden aangemerkt) behoudt de auteursrechten en alle overige rechten van 
intellectuele eigendom op al hetgeen Autorijschool Kruidhof of een Derde aan 
Leerling verschaft, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) de door 
Autorijschool Kruidhof of een Derde geleverde zaken, de door haar gedane 
aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, lesmateriaal, tekeningen, 
(proef)modellen en programmatuur. 

http://www.rijschoolkruidhof.nl/
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2. Leerling garandeert dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van 
de Overeenkomst aan Autorijschool Kruidhof materialen en gegevens ter 
beschikking worden gesteld of geopenbaard, daartoe gerechtigd is en dat 
deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.  
3. Leerling garandeert dat alle in het kader van de Overeenkomst door 
Leerling (of derden namens Leerling) aan Autorijschool Kruidhof verstrekte 
materialen of gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van 
Derden. Leerling vrijwaart Autorijschool Kruidhof voor aanspraken van 
Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door 
Leerling verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de 
Overeenkomst worden gebruikt. Leerling is gehouden tot vergoeding van alle 
schade die Autorijschool Kruidhof door aanspraken met betrekking tot door 
Derden beweerde rechten lijdt. Verder is Leerling gehouden in en buiten 
rechte alle bijstand te bieden aan Autorijschool Kruidhof met betrekking tot 
dergelijke aanspraken. 
 
9. Herroepingsrecht 
1. Dit artikel is alleen van toepassingen op Leerling, indien Leerling een 
Consument is. 
2.  In de geldende wet- en regelgeving is vastgelegd dat Leerling onder 
bepaalde voorwaarden een Overeenkomst zonder opgave van redenen kan 
ontbinden binnen een bepaalde termijn, ook wel aangeduid als het 
‘herroepingsrecht’ of het ‘herroepen van…’. Voor meer informatie daarover 
verwijst Autorijschool Kruidhof naar haar website (www.rijschoolkruidhof.nl). 
Op de laatste pagina van deze algemene voorwaarden is een modelformulier 
opgenomen, dat hiervoor kan worden gebruikt. 
3. Bij uitoefening van het herroepingsrecht is Leerling aan Autorijschool 
Kruidhof een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de 
verbintenis dat door Autorijschool Kruidhof is nagekomen op het moment van 
uitoefening van het hiervoor bedoelde recht, vergeleken met de volledige 
nakoming van de verbintenis.  
4. Het evenredige bedrag dat Leerling aan Autorijschool Kruidhof moet 
betalen op grond van het vorige lid, wordt berekend op grond van de totale 
prijs (welke prijs staat vermeld op de website (www.rijschoolkruidhof.nl). Als 
de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis 
van de marktwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst dat is 
uitgevoerd. 
5. In geval er sprake is van (onder meer) rijlessen, geldt dat de evenredige 
prijs als bedoeld in de vorige twee leden, minimaal gelijk is aan de prijs voor 
een losse rijles maal het aantal rijlessen. 
 
10. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
1. Iedere aansprakelijkheid van Autorijschool Kruidhof voor schade tegenover 
Leerling en Derden is per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een 
gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot het bedrag dat de 
aansprakelijkheidsverzekering van Autorijschool Kruidhof voor het geval in 
kwestie uitkeert. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt voor iedere vorm 
van aansprakelijkheid en onder meer (maar niet uitsluitend) voor schade, 
zowel bij Leerling als bij Derden, ten gevolge van gebreken in- of aan 
verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of 
anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige 
verplichting onder de Overeenkomst, ten gevolge van het plegen van een 
onrechtmatige daad of ten gevolge van fouten/tekortkomingen van personeel 

of door Autorijschool Kruidhof in het kader van de uitvoering van de 
Overeenkomst ingeschakelde Derden.  
2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor 
genoemde verzekering mocht plaatsvinden (bijvoorbeeld, maar niet 
uitsluitend, omdat de schade niet onder de dekking valt of Autorijschool 
Kruidhof voor de schade geen verzekering heeft), is Autorijschool Kruidhof 
niet aansprakelijk voor de schade. 
3. In geval van aansprakelijkheid is Autorijschool Kruidhof uitsluitend 
aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de 
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, 
voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid 
en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 
Autorijschool Kruidhof aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor 
zover deze aan Autorijschool Kruidhof toegerekend kunnen worden en 
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor 
zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking 
van de directe schade. 
4. Autorijschool Kruidhof is nooit aansprakelijk voor indirecte schade 
waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, 
bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet 
behoorlijke nakoming van een herstelverplichting. 
5. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst 
en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van 
opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Autorijschool Kruidhof of 
haar leidinggevende ondergeschikte(n). 
6. Indien Leerling in gebreke mocht komen in de nakoming van de 
Overeenkomst, dan is Leerling aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van 
Autorijschool Kruidhof daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet 
uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade. 
Indien Autorijschool Kruidhof als gevolg van een schadegeval in de uitvoering 
van de Overeenkomst geconfronteerd wordt met een premiestijging, is 
Autorijschool Kruidhof gerechtigd deze premiestijging bij Leerling in rekening 
te brengen.  
7. Leerling zal Autorijschool Kruidhof vrijwaren voor (eventuele) aanspraken 
van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle 
kosten en schade aan de zijde van Autorijschool Kruidhof daardoor ontstaan, 
komen integraal voor rekening van Leerling.  
 
11. Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Autorijschool Kruidhof partij is, is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de Nederlandse rechter 
exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiende uit 
Overeenkomsten tussen Autorijschool Kruidhof en Leerling. Het staat echter 
Autorijschool Kruidhof vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten 
tussen Autorijschool Kruidhof en Leerling ter beoordeling voor te leggen aan 
elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om 
over het geschil te oordelen. 
3. Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de 
Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar 
mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige 
artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in 
overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt 
gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.  

http://www.rijschoolkruidhof.nl/
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Modelformulier voor ontbinding / herroeping  
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.  
 
Aan 
Autorijschool Kruidhof V.O.F. 
Hoefblad 36 
7711 NE   NIEUWLEUSEN 
info@rijschoolkruidhof.nl 
 
 
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende 
goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 
 
  
 
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):  
 
 
Naam/Namen consument(en):  
 
 
 
Adres consument(en):  
 
 
 
 
 
___________________________ 
Handtekening van consument(en)  
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]  
 
 
Datum:  
 
 
 
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
 

 

 

 

 


