
Ondergetekenden: 

DriveWell BV, gevestigd te 9473, Welle, Kapellestraat 175, hierna te noemen ‘rijschool’ 

en 

De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te 
noemen ‘cursist’ 

bevestigen hierbij een opleidingsovereenkomst te zijn aangegaan onder de volgende voorwaarden 
en bepalingen: 

1. Toelatingsvoorwaarden 

De cursist moet voldoen aan de volgende voorwaarden om toegelaten te worden tot de opleiding: 

 Je wil theorielesgever en of praktijklesgever voor de categorie B worden (brevet II en III). 
 Je mag niet vervallen zijn van het recht tot sturen. 
 Je mag geen veroordelingen opgelopen hebben. 
 Je mag niet werken als tolk voor examencentra tijdens theorie-examens of als controleur bij 

een keuringscentrum voor voertuigen. 
 Je moet een uittreksel uit het strafregister (model 2 voor activiteiten waarbij u in contact 

komt met kinderen en jongeren) voorleggen. 
 Je moet beschikken over een geldig attest van rijgeschiktheid voor bestuurders van groep 2 

of slagen voor een medisch onderzoek voor bestuurders van groep 2. 
 Je moet minstens 3 jaar houder zijn van een rijbewijs B voor brevet II, III en V. 
 Je hebt minimaal een diploma secundair onderwijs. 
 Je bent inwoner van één van de volgende gemeenten: Aalst, Lede, Sint-Lievens-Houtem, 

Herzele, Haaltert, Denderleeuw, Affligem, Liedekerke, Roosdaal, Ninove, Lierde, 
Geraardsbergen, Galmaarden, Bever, Brakel, Lessen. 
 

2. Opleiding: 

De cursist verbindt zich er toe de hieronder beschreven opleiding te volgen:  

Naam opleiding   : Opleiding tot rijschoollesgever 

Startdatum   : 19/10/2020 

Duur opleiding   : 100 uren 

Kosten opleiding  : € 800 

Examengeld   : € 26 

Totale kosten   : € 826 

 

 

3. Studiebeding: 

De kosten van de opleiding vallen geheel ten laste van de rijschool. Daar tegenover staat een 
evenredige terugbetalingsregeling indien de cursist op opleiding niet volledig afrondt of wanneer niet 
meer voldaan worden aan bovenstaande toelatingsvoorwaarden. 



De terugbetalingsregeling ziet er als volgt uit; 

 Indien de cursist tijdens de opleiding onvoldoende aanwezig is (dwz minder dan 65% van de 
opleidingsuren aanwezig zijn), geldt een terugbetaling door de cursist aan de rijschool ter 
hoogte van de volledige opleidingskosten (100%). 

 Indien de cursist in een andere rijschool aan de slag gaat binnen de 3 jaar na aanvang van de 
cursus, geldt een terugbetaling door de cursist aan de rijschool ter hoogte van de volledige 
opleidingskosten (100%). 

Na het slagen voor de schriftelijke en mondelinge examens voorziet de rijschool een stageplaats 
waarbij de stage binnen de 2 jaar afgerond is. Indien de rijschool deze overeenkomst niet kan 
naleven zal deze tijdig de cursist hiervan inlichten. Als gevolg hiervan vervalt deze overeenkomst 
zonder enige terugbetalingsregeling. 

Het is de cursist niet toegelaten, de eerste 3 jaar na de start van de opleiding, de stage in een andere 
rijschool te volgen. 

Indien de overeenkomst op initiatief van de rijschool wordt beëindigd, geldt er geen 
terugbetalingsregeling. 

De rijschool kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor het niet slagen van de 
examens georganiseerd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse 
Overheid. Indien de cursist niet slaagt voor het examen vallen de kosten en inschrijving van 
eventuele extra herexamens volledig voor rekening van de cursist. 

De cursist heeft geen recht op gelijk welke vergoeding van de rijschool in het bijzonder een 
verplaatsingsvergoeding. 

4. Aanwerving 

Na een positieve evaluatie van de stage, verbindt de rijschool er zich toe de cursist een 
arbeidsovereenkomst of een overeenkomst op zelfstandige basis aan te bieden. 

Een aanwerving kan enkel indien de cursist voldoet aan de voorwaarden van een personeelslid 
volgens het Koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van 
scholen voor het besturen van motorvoertuigen. 

5. Nakomen contactuele verplichtingen 

Indien de cursist deze overeenkomst niet naleeft is deze een schadevergoeding van 3000 euro 
verschuldigd aan de rijschool, behalve bij overmacht. 

 

In tweevoud opgemaakt. Ondergetekende verklaart de inhoud voor gezien en akkoord. 

Datum:     Plaats: 

 

Naam werkgever      Naam cursist: 

 

Handtekening       Handtekening 


