LESOVEREENKOMST / INSCHRIJFFORMULIER
Ik schrijf mij in voor:





DARO STEP by STEP Intakeniveau *: ….
NO RISK

Compact
Verkeersveiligheidstraining (slipcursus)

Personalia:
Familienaam
Roepnaam
Alle voornamen (volledig)
Voorletters
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht
Adres
Postcode en woonplaats
Burgerservicenummer BSN
Telefoonnummer
GSM nummer
E-mail adres cursist
E-mail adres ouders







Standaard B / bijscholing / herscholing
Tussentijdse toets CBR
Praktijkexamen
Theoriecursus individueel
Theorie online
Foto- en video-opnames

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ik weet dat er tijdens de cursus video-opnames
gemaakt kunnen worden om de les / toets te
analyseren. Deze opnames worden na besproken te
zijn direct weer gewist.
Na het examen, als de cursist is geslaagd, wordt er
een felicitatiefoto gemaakt die geplaatst wordt op
social media (facebook) van de rijschool. Ik vind
dat geen enkel probleem en stem daarin dan ook
toe.
Tijdens evenementen die door DARO worden
georganiseerd worden soms foto’s of videoopnamen gemaakt. Ik stem er in toe dat DARO
deze opnamen gebruikt voor commerciële
doeleinden zoals hun internetsite en brochure.
Handtekening cursist:

DARO is mij aangeraden door:
Naam en voornaam
:
Adres, postcode en woonplaats
:
Ik ben op andere wijze met DARO in contact gekomen, namelijk via:
Internetsite www.jouw-rijles.nl / Dakbord op lesauto / Borden langs veld GESTA / via familie, vrienden of kennissen / anders
n.l…………………………………………...
Ik betaal op de navolgende wijze:
(* in te vullen door DARO)
DARO STEP BY STEP
 Betaling vanaf de eerste les in 6 maandelijkse termijnen van * € ..……..,…. Totaalbedrag * € ..……..,….
DARO compact
 Het gehele cursusbedrag ineens binnen 14 dagen. Totaalbedrag * € ..……..,….
Rijbewijs B standaard / bijscholing / herscholing / bij eventuele aanvulling op pakketten
 Ik betaal de lessen achteraf per bank of giro.
 Ik betaal het gehele cursusbedrag en extra’s voor aanvang van de lessen. Totaalbedrag * € ……..,… .
(Genoemde bedragen zijn gebaseerd op onze tarieven van mei 2018. Prijswijzigingen zijn nadrukkelijk voorbehouden.)
Algemene voorwaarden en privacybeleid DARO:
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van DARO De Andere RijOpleiding, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Breda onder H 20087360. De voorwaarden horen bij deze lesovereenkomst. Ik heb kennisgenomen van de algemene voorwaarden,
ingebonden in de Informatiegids van DARO, De Andere RijOpleiding van 2018.
Tevens ga ik nadrukkelijk akkoord met het privacybeleid van DARO. Ook hiervan heb ik kennisgenomen in de Informatiegids van
DARO, De Andere RijOpleiding van 25 mei 2018.
Plaats en datum:

Handtekening ouder / voogd:

Handtekening cursist:

Handtekening rijschoolhouder:

(indien cursist nog geen 18 jaar is)

© DARO De Andere RijOpleiding Lesovereenkomst / Inschrijfformulier en Eigen Verklaring Galder 25 mei 2018

EIGEN VERKLARING OMTRENT DE GEZONDHEID

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

:
:
:
:

Lijdt u of hebt u geleden aan: epilepsie, ernstige hyperventilatie, flauwvallen,
aanvallen van abnormale slaperigheid of andere bewustzijnsstoornissen?
Lijdt u of hebt u geleden aan evenwichtstoornissen of duizelingen?
Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische
stoornis, een hersenziekte of een ziekte van het zenuwstelsel?
Maakt u misbruik of hebt u misbruik gemaakt van: alcohol, geneesmiddelen, drugs of
andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch
onderzocht of onder behandeling geweest?
Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor inwendige ziekte als:
suikerziekte, hart- en vaatziekte, verhoogde bloeddruk, nierziekte en longziekte of hebt
u een hart- of vaatoperatie ondergaan?
Hebt u een functiebeperking waardoor het normaal gebruik van arm, hand of vingers,
dan wel de bijbehorende gewrichten beperkt of afwezig is?
Hebt u een functiebeperking waardoor het normaal gebruik van een been of voet, dan
wel de bijbehorende gewrichten beperkt of afwezig is?
Gezichtsvermogen
a. Hebt u een vermindert gezichtsvermogen van een of beide ogen, zelfs als u
gebruik maakt van een bril,of contactlenzen?
b. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest van een oogarts of
hebt u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan?
Gebruikt u geneesmiddelen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen
beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen,
antipsychotische middelen, opwekmiddelen en dergelijke?
Hebt u nog andere aandoeningen of ziekten die het besturen van een motorvoertuig
bemoeilijken en waarvoor mogelijk speciale voorzieningen nodig zijn?

Ja / Nee *
Ja / Nee *
Ja / Nee *

Ja / Nee *

Ja / Nee *
Ja / Nee *
Ja / Nee *

Ja / Nee *
Ja / Nee *

Ja / Nee *
Ja / Nee *

Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen geheel naar waarheid te hebben beantwoord.
(* doorhalen wat niet van toepassing is)
De cursist dient naast dit formulier (hetgeen bestemd is voor de rijschool) zelf alsnog deze EV gegevens in te
dienen bij het CBR via mijn.cbr.nl. Aan de beoordeling van de eigen verklaring (EV) door een arts van het CBR
zijn kosten verbonden. Deze kosten worden afzonderlijk bij de cursist in rekening gebracht indien het indienen van
de EV door de rijschool geschiedt.

De rijschool stelt uitdrukkelijk dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade als gevolg van door
cursisten verstrekte onjuiste informatie. Vul dit formulier dus met de grootste zorg in.
Plaats, datum,

Handtekening cursist
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