Verkeersschool

Collectief

Actievoorwaarden “Verkeersschool Collectief”

1. Actiepakketten (hierna: De Actie) wordt aangeboden door: “Verkeersschool
Collectief” kantoorhoudende aan de Adamshofstraat 55D, 3061 ZB te Rotterdam (
hierna: Verkeersschool Collectief). Het bezoekadres is gevestigd aan de
Honingbijstraat 77, 3061 VZ te Rotterdam.

2. De Actie is geldig tot en met 31 augustus 2016 (hierna: de Actieperiode) Zie voor
openingstijden op http://www.verkeersschoolcollectief.nl.
3. Aan de Actie kan alleen worden deelgenomen door nieuwe beginnende kandidaten
zonder enig rijervaring. Kandidaten die respectievelijk vanuit een Groupon
dagaanbieding komen, worden niet gezien als nieuw beginnende kandidaten.
4. Kortingen en/of acties gelden niet in combinatie met andere acties, tenzij specifiek
anders is aangegeven. Voor meer informatie kunt u terecht bij de rijinstructeurs
en/of rijinstructrices van Verkeersschool Collectief.
5. Kortingen en/of acties zijn niet geldig op Rijopleidingen voor categorie A (motorfiets)
of categorie BE (aanhangwagen). Uitzondering hierop zijn dagaanbiedingen.
6. Verkeersschool Collectief behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te
wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
Hiervan zal mededeling worden gedaan op http://www.verkeersschoolcollectief.nl
7. Kandidaten die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname
worden uitgesloten. Tevens kan de eventuele onterecht verstrekte korting en/of
actie teruggevorderd worden, via een factuur of middels een incassobureau.
8. Het praktijkexamen en de lessen, welke inbegrepen zitten in de acties/pakketten, zijn
alleen geldig indien de kandidaat regelmatig lest. Dat wil zeggen: minimaal 1 keer in
de week en in uitzonderingsgevallen 1 keer in de twee weken. Indien een kandidaat
langer dan 2 weken niet heeft gelest, vervalt het recht op examen/lessen van de
(groupon) actiepakketten. Uitzonderingen hierop kunnen zijn: vakanties, ziektes,
zwangerschappen of dringende onvoorziene omstandigheden (NIET financieel). Deze
uitzonderingen dienen ALTIJD wel eerst VAN TEVOREN overlegd te worden.
9. Indien de kandidaat wenst de rijopleiding bij Verkeersschool Collectief te beëindigen,
vervalt het eventuele recht op examens en/of lessen. Ook is Verkeersschool
Collectief niet aansprakelijk voor vooruit betaalde lessen. Op actiepakketen geldt er
geen restitutie.
10. Indien een kandidaat wenst rijlessen te volgen buiten reguliere werktijden (maandag
t/m vrijdag van 9:00-17:00) is het de rijinstructeur/-trice toegestaan een
avond/weekend toeslag in rekening te brengen. Voor meer informatie verzoeken wij
u contact op te nemen met de aangewezen rijinstructeur/-trice.
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11. De Actie is uitsluitend geldig binnen Rotterdam en omstreken. Spijkenisse, Hoogvliet,
Vlaardingen, Schiedam, Zevenkamp, Capelle a/d IJssel, Barendrecht, Ridderkerk,
Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Gouda. In overleg ook: Den Haag, Zoetermeer
en Delft.
12. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Verkeersschool Collectief is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of
zetfouten.

14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet worden voorzien, zal een besluit
worden genomen door rijinstructeurs en/of rijinstructrices van Verkeersschool
Collectief.
15. In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze Actie dan kunt u
contact opnemen met dhr. M.R. Ramsoedh op het nummer 06 - 42829228 of mevr.
C.P. Ramsoedh op het nummer 06 – 14717018. Ook zijn wij bereikbaar op het
nummer 010-4142422 / 0102857760.
Mailen kan via info@verkeersschoolcollectief.nl
16. Door deelname aan de Actie verklaart de kandidaat akkoord te gaan met de
genoemde Actievoorwaarden.
17. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op http://www.verkeersschoolcollectief.nl
Versie 2.1, januari 2016, Verkeersschool Collectief.
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