Cursistnummer:

Lesovereenkomst Particulier
I.

Gegevens Cursist

Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Meisjesnaam
1e voornaam
Roepnaam
Telefoon
Mobielnummer
E-mailadres
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
BSN nummer
II.

Cursus / Opleiding
Heeft zich ingeschreven voor de cursus / opleiding
Cursusprijs

III.

:
:

Examenbescheiden / gegevens
De cursist draagt zorg dat de verkeersschool binnen 2 dagen na inschrijving indien van toepassing in het bezit komt van de documenten/
machtiging en of gegevens zoals benodigd voor de opleiding. In ieder geval dient er minimaal 14 dagen voor het examen alle benodigde
documenten en of gegevens voor het examen in ons bezit te zijn.

IV.

Annulering
De cursus kan slechts geannuleerd worden conform onze algemene voorwaarden. De examenkosten zijn binnen 6 weken altijd volledig
verschuldigd.

V.

Akkoordverklaring algemene voorwaarden
Met ondertekening van deze overeenkomst bevestigd u de algemene voorwaarden zoals op de achterzijde afgedrukt
geaccepteerd en akkoord bevonden te hebben. Als u met Verkeersschool Koos van der Bilt een overeenkomst op afstand
heeft afgesloten (bijvoorbeeld via internet, telefoon, fax of via een bestelbon uit een catalogus) dan heeft u volgens artikel 7:46d
BW na ontvangst van de bevestigingsbrief/email van de overeenkomst nog 7 werkdagen bedenktijd. In deze periode kunt u
de overeenkomst per post of per e-mail kosteloos ongedaan maken. Als u de bestelling ongedaan wilt maken dan kunt u de overeenkomst
het beste per telefoon/ bij ons aan de balie annuleren. Neemt u daarvoor contact op met onze klantenservice via 010- 238 34 44/
info@koosvanderbilt.nl. Als u een dienst of product bij ons op kantoor heeft gekocht of besteld, dan geldt geen overeenkomst op afstand en
heeft u geen zeven dagen bedenktijd. Wij hanteren een afkoelingsperiode van 5 dagen tenzij de cursus/opleiding binnen 14 dagen start. De
cursus/opleiding dient voor aanvang van de opleiding betaald anders behouden wij het recht voor de opleiding geen doorgang te vinden te
laten vinden, de kosten van de opleiding blijven wel verschuldigd. U heeft tevens een kopie van deze overeenkomst en algemene
voorwaarden ter hand gesteld gekregen. Andere (inkoop)voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

VI.

Ondertekening
Datum

:

Handtekening cursist:

Plaats

:

Handtekening Verkeersschool:

Vlaardingweg 23A – 3044 CJ Rotterdam – 010 – 238 34 44 – info@koosvanderbilt.nl – www.koosvanderbilt.nl

