
LESVOORWAARDEN TERUGKOMMOMENT 
 
 
 
Artikel 1 – Lesvoorwaarden voor de rijschool 
 
Het terugkommoment wordt gegeven door lesgevers die in het bezit zijn van een brevet van 
beroepsbekwaamheid en een instructietoelating uitgereikt door de Vlaamse overheid, dep. Mobiliteit en 
Openbare werken (MOW).   
 
De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
 
Artikel 2 – Lesvoorwaarden voor de leerling 
 
Zorg er voor dat je je tijdig en op de afgesproken plaats voor het terugkommoment aanbiedt. De 
procedures die de Vlaamse regering (MOW) ons voorschrijft, houden in dat we geen attest van 
deelname mogen uitreiken aan personen die niet gedurende de volledige duur van de opleiding 
aanwezig waren. 
 
Een afspraak voor het terugkommoment kan je afzeggen of verplaatsen ten laatste drie werkdagen voor 
datum.  
 
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/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 de 
rijschool géén dringende redenen. 
 
Afzeggen en/of verplaatsen van een afspraak voor het terugkommoment kan telefonisch tijdens de 
kantooruren op nr. 016 151 151 of per e-mail (terugkommoment@rijschoolmercator.be).  
 
Artikel 3 – Tarieven en betalingen 
 
De vergoeding voor deelname aan het terugkommoment wordt door de Vlaamse overheid bepaald, 
bedraagt € 108,00 (BTW inbegrepen) en kan jaarlijks geïndexeerd worden. Het bedrag wordt betaald bij 
inschrijving via online betaling. 
Volg je je terugkommoment te laat, dan kan je het alsnog volgen in de twee maanden die volgen op de 
einddatum van je periode, mits het betalen van € 51,00 door de overheid vastgelegde administratieve 
kost. Je zal in dat geval gevraagd worden om dit op voorhand via overschrijving te betalen. 
 
Artikel 4  - Enquête 
 
De rijschool kan voor aanvang van het terugkommoment vragen om een korte vragenlijst in te vullen. 
Gegevens worden anoniem verwerkt. 
 
 
Veel succes met je opleiding! 
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