
HET LANDZICHT-GARANTIEPAKKET

OVEREENKOMST

Autorijschool Landzicht, Oosteinde 11, 2995 VM Heerjansdam, 
hierna te noemen Landzicht  

en 

Naam ------------------------------------------------ 

Geboortedatum ------------------------------------------------ 

Adres ------------------------------------------------ 

Woonplaats ------------------------------------------------ 
hierna de klant te noemen zijn het volgende overeengekomen:. 

Landzicht gaat voor een all-in bedrag van € 2.495,- aan de klant autorijlessen 
geven met als einddoel het behalen van een rijbewijs door de klant binnen de kortst 
mogelijke termijn.   

VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DEZE OVEREENKOMST 

1. De klant betaalt bij vooruitbetaling een bedrag van € 2.495,-
2. Het Landzicht-garantiepakket heeft een geldigheidsduur van 1 jaar, 

waarbinnen de  praktijkexamens zijn behaald
3. Binnen het Landzicht-garantiepakket kunnen maximaal 40 lessen van 1 uur 

gevolgd worden.
4. Landzicht stelt een lesauto ter beschikking voor het volgen van de lessen.
5. Alle lesafspraken worden opgeschreven op de leskaart die klant bij de 

aanvang van de lessen van Landzicht heeft ontvangen.
6. Bij niet nakoming van de afspraak (tenzij uiterlijk 24 uur van te voren er een 

afmelding per mail is ontvangen) dient de klant een vergoeding te voldoen van
€ 25,- per gemiste afspraak.

7. Binnen het garantiepakket zit de mogelijkheid om twee keer praktijkexamen te 
doen. De tussentijdse (praktijk)toets maakt hiervan deel uit.

8. Mocht de klant na twee praktijkexamens niet geslaagd zijn, dan zijn de 
vervolgexamens voor  rekening van de klant.

9. Het afgeven van de DigiD-machtiging door de klant moet geschieden binnen 
een termijn van 10 dagen nadat Landzicht daartoe een verzoek aan de klant 
heeft gedaan.

10. Mocht de DigiD-machtiging na deze 10 dagen niet in het bezit zijn van 
Landzicht dan is het garantiepakket tijdelijk niet van toepassing en moet er 
voor een volgende les € 55,- betaald worden.

11. Het garantiepakket is weer van toepassing vanaf het moment dat de DigiD-
machtiging in het bezit is van Landzicht.



12. De klant wordt geacht om in het bezit te zijn van het theorie-examen als het
praktijkexamen  aangevraagd kan worden.

13. Mocht de klant niet in bezit zijn van het theorie-examen dan wordt hem de
gelegenheid gegeven dit alsnog te halen, maar de aanvraag voor het
praktijkexamen wordt hierdoor niet uitgesteld.

14. Mocht de klant geen praktijkexamen kunnen doen, omdat het theorie-examen
nog niet gehaald is, dan zijn de kosten voor dit praktijkexamen voor rekening
van de klant.

Aldus overeengekomen (datum) 

Autorijschool Landzicht Klant 

--------------------------------------- ---------------------------------------

- Leo Wiekeraad (naam in blokletters) 

Let op: bij minderjarigheid van de cliënt dient een der ouders dan wel voogd deze 
overeenkomst mee te tekenen  

----------------------------------------- 

Naam ouder/voogd 




