Algemene Voorwaarden Autorijschool Autodidact
Onze Algemene Voorwaarden geven de bepalingen weer
t.b.v. het verzorgen van de rijopleiding in de categorie B
met de daarbij behorende examens.
Algemeen:
Onder de leerling wordt verstaan: de persoon die zich tot
Autorijschool Autodidact wendt voor het volgen van
rijopleiding/rijlessen/examens e.d.
Onder CBR wordt verstaan: die de rijvaardigheid toetst
met inbegrip van tussentijdse toets, praktijkexamens e.d.
(hierna ook te noemen het examen)
De persoon die rijonderricht geeft aan de leerling en als
zelfstandige ondernemer werkzaam is onder
Autorijschool Autodidact
1. Autorijschool Autodidact, hierna te noemen
“de rijschool”, gevestigd te Steenwijk,
verricht haar rijonderricht onder deze
algemene voorwaarden
2.

1.5

In alle gevallen waarin door de rijschool van
deze algemene voorwaarden wordt
afgeweken, blijven de overige bepalingen
onverkort van kracht

Beginvoorwaarde:
Voor de rijlessen dient de leerling 18 jaar of ouder te zijn
of deel te nemen volgens de richtlijnen van het
2 to Drive, en het volledig ingevulde en ondertekende
inschrijfformulier te hebben aangeleverd bij
de rijschool, met daarin de vermelding van
persoonsgegevens conform de Algemene
Verordering Gegevensbescherming (AVG Wet) zoals
omschreven in deze Algemene Voorwaarden.
Bij het volgen van rijonderricht gaat de leerling
automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden

1.6

1.7
1.8

weersomstandigheden, ziekte etc. Er zal een
nieuwe afspraak gemaakt worden. In dit geval
zullen de gemiste rijlessen niet worden
doorberekend aan de leerling
De rijschool mag de opleiding van de leerling per
direct beëindigen wegens dringende redenen,
gelegen in de persoon van de leerling en/of
zijn/haar gedragingen die van oorzaak kunnen zijn
door bijv. medische en/of psychische problemen
onder invloed van drugs, medicijn, alcohol e.d. In dit
geval zullen de rijlessen doorberekend worden aan
de leerling en indien er een pakket is afgenomen,
vindt er bovendien geen restitutie plaats. Tevens
dient de rijopleiding volledig en zonder
onderbrekingen te worden afgenomen, waarbij het
theoriecertificaat ruim op tijd is behaald en
waarvan bij onderbreking of telkens afzeggen van
de leerling de leerling het recht verliest op
openstaande al reeds betaalde
lesgelden/examengelden en kan de rijschool
hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld voor
recht op restitutie hiervan.
Bij verhindering en/of annuleringen zoals vermeld
in artikel 1.5 kan de leerling geen aanspraak maken
op enige restitutie(schade) vergoeding
De leerling kan geen aanspraak maken op enige
restitutie over reeds genoten rijlessen
Vermelding omgang van persoonsgegevens van de
leerling conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) wet omschreven in
deze algemene voorwaarden van de rijschool

Artikel 2 Leerling is verplicht:
Artikel 1 Verplichtingen rijschool:
1.1 De rijlessen worden gegeven door rijinstructeur
Roy Zitter, die voldoet aan de bepalingen van de
Wet rijonderricht Motorrijtuigen (WRM), de leerling
krijgt les van deze instructeur
1.2 Lespakketten mogen tussentijds beëindigd worden
zowel door de leerling en/of Autorijschool
Autodidact, mits hier een ernstige reden voor is en
er redelijkerwijs niet kan worden verwacht de
opleiding voort te zetten. Restitutie wordt berekend
naar de daadwerkelijk gereden lesuren met de
daarbij behorende tarieven, verminderd met het
betaalde pakket. Tevens worden er
administratiekosten in rekening gebracht
1.3 De rijlessen zullen worden benut voor het geven
van rijles, uitleg, informatie, noteren van afspraken
1.4 De rijschool behoud zich het recht voor om
gemaakte afspraken te kunnen wijzigen/annuleren
als gevolg van ongeval, spoedexamens, verkeer- en

2.1 Tijdens de rijlessen dient de leerling altijd een geldig
legitimatiebewijs bij zich te hebben, de leerling is
hiervoor zelf verantwoordelijk, eventuele boetes
die hieruit voortkomen zijn geheel voor de leerling
zelf.
2.2 Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en
plaats voor de rijles (er wordt een wachttijd van 10
minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op
het afgesproken lesuur zonder tijdig afzeggen,
wordt een bedrag van €.40,00 in rekening gebracht
2.3 De overeengekomen lesschema na te komen zoals
bijv. de aan te leren lesonderdelen en het aantal te
volgen rijlessen per week tot aan de datum en tijd
van het praktijkexamen
2.4 De leerling dient alle aanwijzingen van de
rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen, zich
niet te misdragen op welke manier en toedoen ook
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2.5 Bij afname van minder dan 2 rijlessen per week,
wordt het tarief van 1 losse les in rekening gebracht
bij de leerling tenzij anders is overeengekomen
2.6 Het tarief van de losse rijlessen te betalen na de
gevolgde rijlessen uit het rijlespakket, indien de
leerling meer rijlessen nodig heeft. Het tarief voor
de losse rijlessen worden gehandhaafd tot aan de
dag van slagen voor het praktijkexamen
2.7 Bij verhindering dient de afgesproken les minimaal
24 uur van te voren telefonisch te worden afgezegd.
Indien de rijles op een maandag is afgesproken en
wordt afgezegd, dient de leerling dit op de vrijdag
voor het weekend te doen.
2.8 Artikel 2.6 is niet van toepassing wanneer er een
overlijden in de familie is t/m 2de graad. En de
begrafenis/crematie van de overledene valt op de
rijlesdag. Als de leerling met spoed opgenomen
wordt in het ziekenhuis wordt artikel 2.6 tevens niet
gehanteerd
2.9 Bij ontstaan van verhindering zoals vermeld in
artikel 2.8 is de leerling genoodzaakt om de
verhindering d.m.v. overlijdensakte of
doktersverklaring aan te tonen bij de rijschool
2.10 Bij afname van een pakket verplicht de leerling zich
het theoriecertificaat te behalen binnen de periode
die bij het gekozen pakket past, zonder
onderbrekingen van de praktijklessen, waarvan bij
gebreke de leerling geen recht heeft op restitutie
van les of examengelden, ook niet indien de leerling
tussentijds besluit te stoppen met de rijopleiding of
overstapt naar een andere rijopleiding
2.11 De bij de rijschool afgenomen rijopleiding dient
volledig en zonder onderbrekingen te worden
afgenomen, bij onderbreking verliest de leerling het
recht op openstaande al reeds betaalde
lesgelden/examengelden en kan de rijschool
hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld nog is er
recht op restitutie hiervan
2.12 Ook indien de leerling om wat voor reden dan ook,
stopt met de rijopleiding, geschied dit geheel op
kosten van leerling zelf en is er geen restitutie
mogelijk van lesgelden, gereserveerde lesgelden uit
pakketten en termijnen of examengelden. De
rijschool kan op geen enkele wijze verplicht worden
of aansprakelijk gesteld tot terugbetaling van
openstaande lesgelden, examengelden of
openstaande bedragen uit pakketten etc. derhalve
is het niet mogelijk tussendoor te stoppen met de
rijopleiding en deze later voor al reeds eerder
betaalde bedragen alsnog op te starten, de leerling
moet hiervoor een nieuwe overeenkomst aangaan.

Artikel 3 Betaling:
3.1 Gebruikelijk is dat per rijles het verschuldigde
contante bedrag of per bankoverschrijving wordt
voldaan, en dat lesmiddelen zoals theorieboeken
en/of cd-roms e.d. direct worden betaalt. Indien de
leerling gelden vooruit wenst te voldoen, dan kan
dat per bankoverschrijving t.n.v. Autorijschool
Autodidact te Steenwijk. Indien er gekozen is voor
een pakket, dient het volledige bedrag voor
aanvang van de eerste les voldaan te zijn. Betaling
in termijnen is mogelijk echter altijd na overleg en
goedkeuring van de rijschool. De betalingsregeling
zal vermeld worden op de factuur, waaraan de
leerling zich strikt heeft te houden
3.2 Bij de eerste betaling van de rijlessen, gaat de
leerling automatisch akkoord met de hier
omschreven algemene voorwaarden na betaling
van de eerste rijles, eerste termijn of pakketbetaling
in een keer, hiermee erkent de leerling akkoord te
zijn gegaan met de algemene voorwaarden alsmede
een betaalverplichting aan te zijn gegaan met de
rijschool en op de hoogte te zijn van de wijze
waarop de rijschool omgaat met de
persoonsgegevens van leerlingen conform de AVG
wet. Bovendien, de algemene voorwaarden staan
vermeld op de website van de rijschool en
attendeert de rijschool leerling hiervan bij
aanmelding, tijdens de proefles en op de
betalingsbewijzen die aan leerlingen wordt
verstrekt. Het is leerling hierdoor uitdrukkelijk
bekent dat de rijschool algemene voorwaarden
hanteert, hierover kan geen onduidelijkheid over
bestaan
3.3 De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de
opleiding de lesprijs te verhogen. De leerling heeft
in dit geval het recht om de opleiding per direct
stop te zetten. Van welke hij/zij gebruik kan maken
tot maximaal twee weken na kennisneming van de
prijsverhoging
3.4 Indien betalingen uitblijven, wordt bij 7 dagen
achterstand nadat de achterstand is opgetreden
een factuur en een betalingsherinnering verstuurd
aan de leerling. Autorijschool Autodidact zal de
achterstand verhogen met administratiekosten
3.5 Indien 3 dagen na de factuur het volledige
factuurbedrag niet is voldaan, dan is de leerling
automatisch in verzuim. Alsdan wordt er over het
nog openstaande bedrag rente berekend. Het
rentepercentage bedraagt de wettelijke rente
vermeerderd met het moment waarop de betaling
had moeten plaatsvinden wordt als gehele maand
aangemerkt.
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3.6 Mocht na de gehele voorgaande procedure geen
betaling plaatsvinden, dan is de rijschool gerechtigd
om een incassobureau in te schakelen. De hierbij
komende kosten zullen ten laste worden gelegd aan
de leerling.
3.7 Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding wordt
verstaan dat de kandidaat geen praktijkexamen bij
het CBR heeft verricht via Autorijschool Autodidact.
In dit geval is de leerling gehouden de prijs van de
reeds genoten rijlessen/te laat geannuleerde
rijlessen, vermeerderd met administratiekosten, als
mede door de rijschool reeds betaalde
examengelden te vergoeden. Bij tussentijdse
beëindiging worden de reeds genoten rijlessen/te
laat geannuleerde rijlessen doorberekend voor de
losse lesprijs. Bovendien heeft de leerling geen
recht op restitutie van lesgelden of examengelden
indien er geen gewichtige reden anders als
omschreven in deze algemene voorwaarden is
3.8 De rijschool heeft altijd het recht om de rijopleiding
(tijdelijk) stop te zetten ingeval van wanbetaling
3.9 Niet genoten rijlessen vanuit een afgenomen en
volledig betaald rijlespakket, zal alleen dan
terugbetaald worden aan de leerling indien de
leerling het examen behaald voordat het
rijlespakket opgebruikt is
Artikel 4 Het examen:
4.1 Op alle examens zijn naast de algemene
voorwaarden van Autorijschool Autodidact ook de
algemene voorwaarden van het CBR van
toepassing.
4.2 14 Dagen na de datum van de betaling van het
onderzoek en ontvangst van het
inschrijf/aanvraagformulier heeft de leerling het
recht om een bewijs van de aanvraag voor het
examen op te vragen bij de rijschool. Autorijschool
Autodidact verplicht zich deze de eerstvolgende
rijles te overhandigen aan de leerling, voor zover
hem deze nog niet digitaal is toegezonden en mits
deze geaccepteerd is door het CBR
4.3 De aanvraag voor het examen bij het CBR zal met in
achtneming van de doorlooptijden van het CBR
worden verricht. De examendatum en de
examentijd zullen in overleg met de rijschool in een
later stadium van de opleiding worden vastgelegd
zodanig dat dit enkel zal geschieden op advies van
de rijschool met inachtneming van de verhinderdata
van de leerling. De leerling heeft zich aan het advies
van de rijschool te houden en kan niet zelf bepalen
wanneer hij of zij geschikt is om het examen af te
leggen

4.4 De leerling die een examen heeft aangevraagd, zal
op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen
door het CBR tot het afleggen van het onderzoek de
beschikking hebben over hetzelfde lesvoertuig als
waarin hij/zij de lessen heeft ontvangen, dan wel
een vervangend lesvoertuig van hetzelfde of
gelijkwaardige type
4.5 De rijschool is na mondelinge of schriftelijke
aankondiging gerechtigd tussentijdse
prijswijzigingen van het examen door te berekenen
aan de leerling

Artikel 5 Verhinderingen/annuleringen voor het examen:
5.1 De rijschool is niet aansprakelijk voor de volgende
verhinderingen van het examen:
A.

Leerling is te laat verschenen of niet
komen opdagen op de dag van het
examen op het overeengekomen
afspreekpunt

B.

Leerling kan geen vereiste en/of geldige
documenten tonen welke hij/zij bij zich
dient te hebben voor het examen

C.

Bij alle vormen van annuleringen van het
examen door de leerling

5.2 Bij verhinderingen/annuleringen, zoals vermeld in
artikel 5.1 onder sub A.B.C. kan de leerling geen
aanspraak maken op enige restitutie en/of
(schade)vergoeding
5.3 Indien een verhindering van een examen is ontstaan
door dringende redenen, uitsluitend betreffende
een overleden in de familie is t/m 2de graad. En de
begrafenis/crematie van de overledene valt op de
rijlesdag of als de leerling met spoed opgenomen
wordt in het ziekenhuis op de dag van het examen,
dan is de rijschool en het CBR gerechtigd een
bedrag voor administratiekosten in te houden. Het
restant wordt overgemaakt naar de bankrekening
van de leerling, of er wordt een nieuw examen
geboekt voor de leerling na bijbetaling van de
doorbelaste kosten
5.4 Bij ontstaan van verhindering zoals vermeld in dit
artikel 5.3, is de leerling genoodzaakt om de
verhindering schriftelijk binnen 14 dagen d.m.v.
overlijdensakte of doktersverklaring aan te tonen bij
het CBR. Wanneer de leerling niet in staat is de
verhindering op deze wijze aan te tonen, dan zal de
rijschool de verhindering afhandelen zoals in artikel
5.1
5.5 Wanneer de leerling niet minimaal een keer per
week rijlessen volgt, of dan te veel absent is voor de
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rijlessen, is de instructeur gerechtigd om het
examen te annuleren binnen de door het CBR
gestelde termijn hiervoor, het examen ook niet bij
te wonen en de lesauto niet mee te geven voor het
examen
5.6 Als de leerling nog betalingen moet verrichten op
de dag van het examen, dient de leerling de
betaling te verrichten per bank of contact, voor het
examen. Als er geen betaling is ontvangen van de
openstaande schuld, is de instructeur gerechtigd
om het examen niet bij te wonen en de lesauto niet
mee te geven voor het examen
5.7 In geval van artikel 5.5 en 5.6 kan de leerling geen
aanspraak maken op enige restitutie en/of (schade)
vergoeding
5.8 De rijschool is niet aansprakelijk voor examens die
al reeds zijn genoten en de leerling kan geen
aanspraak maken op enige restitutie en/of (schade)
vergoedingen hiervoor
Artikel 6 Beëindiging van les en pakketovereenkomsten:
De rijschool heeft het recht om alle vormen van lesen pakketovereenkomsten per direct schriftelijk
en/of mondeling te doen ontbinden als de rijschool
sterk het vermoeden heeft dat de leerling
opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft
verstrekt aan de rijschool, niet meewerkt aan de
vooruitgang van de rijlessen, het theoriecertificaat
niet binnen de gestelde termijn behaald, zich
misdraagt tijdens de rijles op wat voor manier en
toedoen ook, dronken of op een andere manier
onder invloed is. Ook als de leerling te onregelmatig
lest en of stopt tussendoor is de rijschool
gemachtigd om de rijopleiding eenzijdig op te
zeggen, alle hieruit voortvloeiende onkosten
worden verhaald op de leerling en komt niet voor
verantwoordelijkheid van de rijschool, bovendien
vindt er derhalve geen restitutie plaats van les- en
examengelden

Artikel 7 Vrijwaring:
7.1 De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken
van derden als gevolge van botsing, aan of
overlijden tijdens de rijles alsmede tijdens het
examen, met als uitzondering van die voorvallen die
het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de
leerling, alsmede van het gebruik door de leerling
van alcohol, verdovende middelen of
geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen
beïnvloeden
7.2 De leerling verplicht zich om gerechtelijke uitspraak
betreft ontzegging van het besturen van

motorvoertuigen en/of ingevoerde rijbewijzen door
te geven aan de rijschool. Indien de rijschool
ondanks gerechtelijke bepalingen toch rijles geeft,
vrijwaart de leerling de rijschool volledig. De
leerling zal alles ter zake aan de rijschool opgelegde
boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële
consequenties voor zijn/haar rekening nemen.
7.3 Als de leerling zich in de auto opzettelijk misdraagt
zodanig dat er ondanks ingrijpen van een
instructeur een aanrijding/ongeluk, of schade
plaatsvindt, dan wordt de leerling hiervoor
aansprakelijk gesteld, bij minderjarigheid de ouders
van de betreffende leerling
7.4 Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles
onder invloed van alcohol en andere middelen te
zijn die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als
na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed
was, dan kan de rijschool de leerling daarvoor
aansprakelijk stellen. Als de leerling de avond voor
de rijles veel alcohol heeft genuttigd, mag de
leerling geen lesauto besturen is ook bovenstaande
van toepassing. Het is de leerling verboden om drug
of medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles
de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat
overigens duidelijk vermeld op de verpakking van
betreffend medicijn. Ook in deze hier omschreven
situatie kan de rijschool de leerling hiervoor
aansprakelijk stellen. Bij minderjarige leerlingen
stelt de rijschool de ouders, voogd en/of verzorgers
van de leerling aansprakelijk.

Artikel 8 Privacy regelgeving AVG:
8.1 De Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), internationaal bekend als de GDPR (General
Data Protection Regulation) is sinds 25 mei 2018 in
werking getreden. Deze nieuwe wet is ter
bescherming van persoonsgegevens van iedereen
binnen de Europese Unie. In dit artikel geeft de
rijschool aan hoe zij de gegevens van de leerling
verzamelt, opslaat en verwerkt. Bovendien geeft de
rijschool aan met welk doel dit is en hoe de rijschool
de persoonsgegevens van de leerling beschermd.
8.2 Door de rijschool worden alleen de noodzakelijke
gegevens gebruikt voor de aangeboden diensten,
zoals de naam, adres en woonplaats van leerling,
het telefoonnummer en geboortedatum van de
leerling, de gegevens van de leerling zoals welke
ingevuld worden op een schriftelijk versie van een
inschrijfformulier, de les- en vorderingenkaart, de
factuur en overige betalingsbewijzen zoals een
geschreven kwitantie of kassabon. De hierboven
genoemde gegevens worden gebruikt voor het
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afnemen van de rijlessen, rijlespakketten om de
afhaallocatie te bepalen, als factureer gegevens van
de afnemende partij en ten behoeve van het
doorgeven van wijzigingen en als klantenbestand.
Deze gegevens worden enkel gedeeld met het
boekhoudkantoor van de rijschool welke
noodzakelijk is voor een juiste bedrijfsvoering,
zodat aan administratieve plichten,
belastingaangiftes kwartaalbelasting en fiscale
verplichtingen voldaan kan worden. De rijschool
heeft een fiscale plicht er inzage/controle door de
Belastingdienst in onze boekhouding. Gegevens van
de leerling kunnen hierdoor gedeeld worden met de
Belastingdienst, ter controle van onze
bedrijfsvoering en juiste aangifte, de door ons
genoteerde gegevens zijn enkel genoteerd ten
einde te voldoen aan onze fiscale verplichting als
bedrijf, administratief, planning matig en
bedrijfsmatig om de leerling van dienst te kunnen
zijn, niet voor andere doelen. Daarnaast is de
rijschool verplicht bovenstaande gegevens zeven
jaar te bewaren in een daartoe ingerichte beveiligde
ruimte zulks in verband met een fiscale
bewaarplicht, waarbij sprake is van een
gerechtvaardigd belang. De rijschool maakt geen
gebruik van rijschool software of online diensten,
derhalve zijn gegevens van de leerling niet digitaal
beschikbaar en draagt de rijschool geen enkele
verantwoording c.q. aansprakelijkheid hiervoor
aangezien er niets door de rijschool digitaal wordt
opgeslagen. De facturatie geschied middels een
boekhoudprogramma genaamd SnelStart waarin
gegevens van de leerling uitsluitend ten doel stelt
om de facturatie mogelijk te maken. De originele
factuur ligt in een daartoe beveiligde en afgesloten
ruimte waarbij geen kopieën in omloop zullen
worden gebracht. Het boekhoudkantoor van de
rijschool maakt enkel gebruik van de originele
facturen en betaalbewijzen zoals bank en
kasafschriften ten behoeve van het doen van de
belastingaangiften en heeft hiertoe toestemming de
beveiligde ruimte te betreden om alle noodzakelijke
administratieve gegevens te verzamelen ten einde
haar werkzaamheden als boekhouder te kunnen
verrichten. De website van de rijschool
www.autorijschooldidact.nl Op deze website kan de
leerling en andere belanghebbenden welke contact
zoeken met de rijschool via de zogenoemde
contactpagina, het inschrijfformulier gebruiken voor
mogelijke vragen of inschrijving. De mails zijn enkel
ten behoeve van de rijschool en zullen voor de duur
van het leertraject bewaard worden in zogenoemde
mapjes. Zodra de leerling uitgeschreven is uit het
systeem van de rijschool, zal ook het mapje
definitief verwijderd worden. De rijschool bewaart

8.3

8.4

8.5

8.6

geen mails en registreert geen mailadressen van de
leerling
De rijschool is verplicht het CBR-top systeem te
gebruiken voor het doen van examenaanvragen. De
leerling machtigt hierbij de rijschool voor het
aanvragen van het praktijkexamen. De leerling
meldt zich hiervoor zelf aan bij het CBR middels zijn
of haar DigiD. De rijschool kan enkel het
praktijkexamen of rijtest aanvragen middels een
door de leerling verstrekte
machtiging/gezondheidsverklaring bij het CBR. De
rijschool heeft de gereserveerde examendatum
enkel genoteerd in de planning ten einde op tijd op
de juiste locatie aanwezig te kunnen zijn,
schriftelijke bevestiging is niet afkomstig van de
rijschool maar van het CBR, bij problemen dient de
leerling dan ook contact op te nemen met het CBR,
de rijschool draagt hiervoor geen enkele
verantwoording nog aansprakelijkheid.
De rijschool verzoekt de leerling om via het
inschrijfformulier gegevens te registreren, hiermee
een rijopleiding te hebben afgesproken en een
betaalverplichting te hebben aangegaan waarbij
akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden
van de rijschool en alsmede toestemming geeft
voor gegevensverwerking conform de AVG Wet
welke omschreven staan in de algemene
voorwaarden. Zonder schriftelijke toestemming
middels het inschrijfformulier welke als
lesovereenkomst beschouwd dient te worden, is
het voor de rijschool onmogelijk te voldoen aan de
wettelijke verplichting die noodzakelijk is voor de
bedrijfsvoering van de rijschool. Derhalve kan de
rijschool de leerling niet van dienst zijn indien de
leerling niet akkoord gaat met bovenstaande en de
lesovereenkomst waarin de AVG Wet genoteerd
staat.
Indien de leerling zijn of haar privacy rechten wenst
uit te oefenen, kan de leerling de rijschool
schriftelijk verzoeken gegevens te corrigeren of
verwijderen en of inzage in de persoonsgegevens te
verlangen. De rijschool benadrukt hierbij dat
persoonsgegevens van de leerling gebruikt worden
op basis van een wettelijke grondslag en fiscale
verplichtingen. Conform deze verplichting dient de
rijschool facturen met daarop naam en
adresgegevens zeven jaar te bewaren. De leerling
op het inschrijfformulier aan hiervan kennis te zijn
gesteld en het belang van de wettelijke verplichting
te begrijpen.
De door de rijschool gebruikte Facebookpagina en
website waarop foto’s geplaatst worden indien de
leerling geslaagd is, geschied uitsluitend indien de
leerling hier toestemming voor geeft op het
inschrijfformulier. Indien de leerling de plaatsing
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niet meer wenselijk vindt, dient hiervoor een
schriftelijk verzoek tot verwijdering hiervan aan de
rijschool te worden verzonden aan:
Autorijschool Autodidact
Het haarspit 3
8332 JM Steenwijk
De foto(s) en naam van de leerling zal dan door de
rijschool verwijderd worden van zowel de
Facebookpagina als de website van de rijschool.
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