
Voorwaarden voor deelname aan het terugkommoment Kempische 

Autorijscholen 

1. De deelnemers nemen op een actieve en respectvolle manier deel aan het terugkommoment. 
2. De instelling controleert bij het begin van het terugkommoment het rijbewijs en de identiteitskaart van de 

deelnemers. Een deelnemer moet beschikken over een geldig rijbewijs en een geldig identiteitsdocument 
om deel te kunnen nemen aan het terugkommoment. 

3. Indien het rijbewijs van een deelnemer is ingetrokken of de deelnemer vervallen werd verklaard van het 
recht tot sturen, mag de deelnemer tijdens het onderdeel praktijk evenwel niet als bestuurder deelnemen. 

4. Deelnemers met een code 10 tot en met 44, 50, 63 of 69 op hun rijbewijs zijn vrijgesteld om deel te nemen 
als bestuurder aan de praktijkoefeningen. Deelnemers met een code 78 maken gebruik van een voertuig 
met automatische versnellingsbak dat onze instelling ter beschikking stelt. 

5. Deelnemers moeten effectief een terugkommoment gevolgd hebben van 4 uur. Het attest kan niet worden 
afgeleverd wanneer niet alle onderdelen van het terugkommoment volledig gevolgd zijn. Wanneer een 
deelnemer het terugkommoment op eigen initiatief vroegtijdig verlaat, moet de deelnemer het volledige 
terugkommoment op een ander moment volgen en hiervoor opnieuw inschrijvingsgeld betalen. 

6. Het terugkommoment wordt gegeven in overeenstemming met de taalwetgeving. Dit betekent dat het 
terugkommoment in het Nederlands wordt gegeven. Een deelnemer die geen Nederlands spreekt, mag het 
terugkommoment volgen met een beëdigde tolk, maar de deelnemer moet zelf voor de beëdigde tolk 
zorgen. De tolk mag de voortgang van het terugkommoment niet bemoeilijken. 

7. Tijdens het hele terugkommoment mogen de deelnemers geen gebruik maken van hun smartphone, tablet 
of andere digitale gadgets. 

8. Indien een deelnemer de instructies van een lesgever niet opvolgt, mag de lesgever de deelnemer verbieden 
om de praktijkoefeningen uit te voeren als bestuurder. 

9. Indien een lesgever vermoedt dat een deelnemer niet in staat is om een voertuig te besturen door het 
gebruik van drugs, alcohol of medicijnen, omwille van medische of andere redenen, kan de lesgever 
vervolgens beslissen om de deelnemer niet achter het stuur te laten plaatsnemen tijdens de 
praktijkoefeningen. 

10. Indien een oefenterrein omwille van bepaalde weersomstandigheden (bijvoorbeeld hevige storm) niet veilig 
gemaakt kan worden, dan mag het terugkommoment niet doorgaan. De veiligheid van de deelnemers staat 
steeds voorop. De instelling brengt de deelnemers hier tijdig van op de hoogte en biedt hen een nieuwe 
datum aan. De deelnemer moet hiervoor geen extra kosten betalen. Indien de deelnemer bij een andere 
instelling het terugkommoment wenst te volgen, moet de instelling het inschrijvingsgeld terugbetalen aan 
de deelnemer. 

11. De prijs voor het terugkommoment is voor elke deelnemer vastgelegd op 108,00 euro. Wanneer de 
deelnemer het terugkommoment laattijdig volgt, dan zal de deelnemer een toeslag van 54,00 euro moeten 
betalen. Deze bedragen worden steeds op 1 januari aangepast aan het indexcijfer. Na indexatie zal het 
verschil in prijs door onze instelling worden aangerekend. 
U dient ten minste 5 kalenderdagen op voorhand te annuleren. Indien u minder dan 5 dagen op voorhand 
annuleert zijn wij niet verplicht het bedrag terug te storten, u kan uw betaling in rekening brengen wanneer 
u een nieuwe inschrijving boekt in ons opleidingscentrum. Dit dient telefonisch te gebeuren. 
Bij annulatie minder dan 48 uur voor aanvang van het terugkommoment is er geen terugbetaling. Een te laat 
afgezegde afspraak wordt automatisch volledig bij je in rekening gebracht behalve bij een aantal (dringende) 
redenen. Dit is niet snel het geval. Een dringende reden is bijvoorbeeld als er iemand overlijdt in je naaste 
familie (t.e.m. 2e graad) en de begrafenis moet nog plaatsvinden, een spoedopname in het ziekenhuis of 
een acute ziekte met doktersattest. Te laat afgezegde afspraken, veroorzaakt door overmacht, worden 
bovendien enkel aanvaard voor zover ze bewezen worden (bv doktersattest, attest overlijden enz.). Verlof, 
oproeping door de werkgever of een geplande ziekenhuisopname zijn voor onze instelling géén dringende 
redenen. 

12. De instelling zal op vraag van de deelnemer steeds advies geven over de mogelijke risico’s van de geplande 
opleidingen en een kopie ter beschikking stellen van de afgesloten polissen. Ongeacht de dekking die door 
de instelling werd afgesloten, neemt elke deelnemer steeds op eigen risico deel aan de opleiding. De 
instelling kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel geleden lichamelijke en/of materiële 
schade. 


