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Met ondertekening van deze overeenkomst verklaart de cursist de Algemene Leveringsvoorwaarden te hebben 
gelezen en akkoord te gaan met de inhoud daarvan.  
 
De cursist ontvang voor de eigen administratie een kopie van deze ondertekende cursusovereenkomst. 

   

 

Naam en handtekening cursist voor akkoord:  

 

 

NAAM:  

 

 

 

Datum:  

 

 

 

 

HANDTEKENING:  

 

 

Wieder 29      Postbus 59 

1648 GA De Goorn     1633 ZH Avenhorn 

Tel: 0229 541837     Fax: 0229-543828 

IBAN NL15INGB 0008 6643 728    info@hoekbouma.nl 

 

 

Cursusovereenkomst t.b.v. de cursus 
 

 

Voornaam cursist 
 

 

Achternaam cursist 
 

 

Geboortedatum 
 

 

Adres 
 

 

Postcode en woonplaats 
 

 

Telefoonnummer 

 
 

E-mail 
 

 

Startdatum cursus 

 
 

Einddatum cursus 
 

 

Kosten cursus 
 

 

Kosten boeken/cursusmateriaal  
 

Inbegrepen 

Betalingswijze 
 

Per overboeking op IBAN NL 15INGB 0008 6643 72 
 

Begeleiding en diensten 
 

 

Ruimte voor aanvullende opmerkingen 
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Uit Algemene leveringsvoorwaarden 
 
Annulering 
a. De cursus- of opleidingsovereenkomst is van kracht na ondertekening van de opleidingsovereenkomst.  
b. De cursist heeft hierna gedurende veertien werkdagen  de tijd om de opleidingsovereenkomst                                
eenzijdig op te zeggen.  
c. VerkeersEducatie Centrum Hoek Bouma verplicht zich om bij annulering, zoals hierboven beschreven, binnen 
vier weken tot terugbetaling over te gaan. 
d. VerkeersEducatie Centrum Hoek Bouma kan besluiten tot het niet doorgaan van de opleiding of examinering 
indien er minder dan drie inschrijvingen zijn. 
f.VerkeersEducatie Centrum Hoek Bouma verplicht zich om dit tijdig, doch uiterlijk 4 weken voor aanvang van 
de opleiding cursus te melden. 
 
Betaling 
a. De cursist of opdrachtgever is verplicht het overeengekomen bedrag aan inschrijvingsgeld / cursusgeld / 
administratiekosten voor aanvang van de eerste les te voldoen. 
b. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden 
aan de individueel of in groepsverband te volgen per les te worden voldaan. De kosten voor de noodzakelijke 
leerboeken en ander lesmateriaal dienen bij het afleveren te worden voldaan. 
c. De verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst zijn lesprijs te verhogen. De cursist 
is gerechtigd in dat geval de lesovereenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot 
twee weken na kennisneming van de prijsverhoging. 
d. Indien niet conform de leden twee en drie betaald wordt en er niet uitdrukkelijk een ander moment van 
betaling is overeengekomen dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is 

overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan is de verkeersschool vanaf 
dat moment gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis in 
rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de 
betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag 
wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de verkeersschool uitstel van betaling is verleend, 
zonder dat hiermee de verplichting van de cursist tot contante betaling c.q. tot betaling per overeengekomen 
tijdstip komt te vervallen. 
e. Indien de cursist na de sommatie in gebrek is gebleven blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de 
verkeersschool gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel 
de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de 
verkeersschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie 
de verkeersschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke 
worden. 
 
 
Copyright en eigendomsrecht   
a. Op het opleidingsmateriaal van Verkeers Educatie Centrum Hoek Bouma rust geen copyright. 
b. Indien de cursist alle opleidingskosten heeft voldaan, dan rust eigendomsrecht van het cursusmateriaal bij de 
cursist.  
c. Op de aan te schaffen boeken rust copyright zoals door de uitgeverij is vastgelegd. 
 
Klachten  
In de Algemene Leveringsvoorwaarden zoals uitgereikt bij deze cursusovereenkomst, staat de klachtenregeling 
van VerkeersEducatie Centrum Hoek Bouma beschreven. 
 

 

 

  

 

  


