Beste cursisten,

Ens, oktober 2021

Aanvullend op de bestaande Algemene Voorwaarden zijn onderstaande maatregelen van kracht in verband
met het COVID-19 virus. Dit document en de Algemene Voorwaarden zijn ook te vinden op de website
www.rijschooljanvanderlinde.nl/formulieren.
Voor alle rijlessen, examens, toetsen en rijtesten geldt:
Voorafgaand worden door de instructeur de volgende controlevragen gesteld:
1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID-19 gehad?
2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, niezen,
verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
Alleen wanneer deze vragen met ‘nee’ kunnen worden beantwoord kan de les, examen, toets of rijtest
starten. Als de rijschool op het afgesproken afhaaladres staat en het blijkt dat bovenstaande vragen niet
met ‘nee’ kunnen worden beantwoord dan wordt de rijles doorberekend.
Daarnaast gelden de volgende instructies:
• Was vóór de rijles thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. Voordat je instapt krijg je
desinfectiemiddel aangeboden om nogmaals je handen te desinfecteren.
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• In verband met jouw en mijn veiligheid is het dragen van een mondkapje tot nader order verplicht. Je
dient hier zelf voor te zorgen. Het mondkapje moet neus en mond afdekken. Deze moet nieuw en/of
schoon zijn. Bij het niet dragen gaat de les niet door, de kosten van de les worden doorberekend.
• Jassen moeten uit, sjaals, dassen en petjes gaan af en worden in de kofferbak opgeborgen alvorens je
instapt.
• Vermijd het aanraken van je gezicht.
• Schud geen handen.
• Bij klachten zoals bovengenoemd of zoals nader aangegeven vanuit de overheid of het RIVM dien je zo
spoedig mogelijk een PCR Coronatest te ondergaan. Bij een negatieve testuitslag (tonen aan de rijschool)
en klachtenvrij bent kan je weer rijlessen, toetsen of examens afleggen/plannen.
• Als een geplande rijles, examen, tussentijdse toets of rijtest niet doorgaat vanwege een ‘ja’ antwoord op
bovengenoemde controlevragen dan is het financiële risico en eventuele andere risico’s die hieruit
voortvloeien voor eigen rekening. De rijschool is hiervoor niet aansprakelijk te stellen. Het CBR stelt als
voorwaarde een negatieve PCR test én minimaal 24 uur klachtenvrij zijn. De kandidaat dient in verband
met de AVG richtlijnen hierover zelf contact op te nemen met het CBR bij Corona gerelateerde vragen en
klachten.
• Volg altijd de aanwijzingen op van de instructeur.
• De 48 uurs termijn voor het afmelden van een geplande rijles geldt ook bij afmeldingen die betrekking
hebben op Corona gerelateerde redenen.
• De bepalingen in de Algemene Voorwaarden van de rijschool blijven onverkort van kracht.
Ik doe een beroep op ieders gezonde verstand. Het gaat er uiteindelijk om dat de rijlessen, examens, toetsen
en rijtesten op een verantwoorde manier kunnen plaatsvinden zodanig dat iedereen gezond blijft. Laten we er
samen ons best voor doen dat dit zo goed mogelijk lukt.
Tot slot: bovenstaande regels kunnen wijzigen als de overheid, RIVM, het CBR of de rijschool andere regels
voorschrijven.
***

