
Cursusvoorwaarden KGI opleiding 
 

Art 1. Definities 

1. KNMV: de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging, aanbieder van de KNMV 
rijopleidingen. 

2. Cursist/kandidaat: degene die een rijopleiding zal volgen bij KNMV rijopleidingen. 
3. Inschrijver: degene die voor zichzelf of namens of ten behoeve van een cursist/kandidaat de 

overeenkomst met de KNMV aangaat. 
4. De overeenkomst: de overeenkomst tussen de inschrijver en de KNMV. 
5. Het copyright van alle cursusdocumenten berust bij de KNMV. 
6. KGI opleiding: Modules die na voltooiing met een voldoende resultaat leiden tot het 

keurmerk KNMV Gediplomeerde Instructeur, hierna ook te noemen als ‘rijopleiding’. 
 

Art 2. Inschrijven 

1. Op het moment van inschrijving of aanvaarding offerte, verder te noemen inschrijving, voor 
de rijopleiding, aanvaard de inschrijver het aanbod van de KNMV, en komt de overeenkomst 
tussen de inschrijver en de KNMV tot stand. Hierbij wordt rekening gehouden met veertien 
dagen bedenktijd. 

2. Van de inschrijving zal de KNMV per e-mail een bevestiging sturen aan de inschrijver. In deze 
bevestiging zal alle relevante informatie betreffende de rijopleiding vermeldt worden. 

3. Indien de inschrijver en cursist niet dezelfde (rechts) personen zijn dan zal de inschrijver 
ervoor zorg dragen dat de cursist alle verplichtingen en voorwaarden welke voortvloeien uit 
de overeenkomst kent en aanvaardt. 

4. De cursist is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen welke 
voortvloeien uit de overeenkomst met de KNMV. 

5. Inschrijven is alleen mogelijk indien u in het bezit van een geldig instructiebewijs-A. Dit 
dient u tijdens de cursus bij u te dragen en op verzoek te tonen. 

 

Art 3. Cursusgeld en Betaling 

1. Vanaf het moment van inschrijving ontstaat de verplichting tot betaling van het voor de 
rijopleiding door de KNMV vastgestelde bedrag, hierna: “het cursusgeld”. 

2. Het cursusgeld dient minimaal 14 dagen voor aanvang van de cursus te worden voldaan. 
3. Indien de inschrijver of/en de cursist in gebreke blijft/blijven met betaling binnen de in 
4. het tweede lid genoemde termijn, zal aan de KNMV een rente verschuldigd zijn gelijk aan 

de wettelijke rente. Betreffende rente zal worden berekend over het dan verschuldigde 
bedrag, vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden. De inschrijver of/en de cursist 
kan/kunnen bij overschrijding van de betalingstermijn eveneens gehouden zijn tot 
vergoeding van zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten welke tenminste 
15% van de hoofdsom zullen bedragen, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk door KNMV 
zijn gemaakt. Onder de in voorgaande volzin bedoelde kosten vallen onder meer kosten van 
rechtskundige bijstand, proceskosten en kosten betreffende het inschakelen van een 
gerechtsdeurwaarder. 

5. Voor deelname aan een module is vereist dat het verschuldigde cursusgeld is gestort  
 

Art 4. Annulering/ Afmelding/ Verzetten door cursist zonder annuleringsverzekering. 

1. Annulering voor deelname aan de rijopleiding dient schriftelijk te geschieden, en wordt 
binnen 3 werkdagen door de KNMV schriftelijk bevestigd. Zonder deze bevestiging blijft de 
oorspronkelijke inschrijving gehandhaafd. 



2. Bij annulering door de cursist zijn de volgende kosten verschuldigd door de 
inschrijver/cursist: 
• Bij annuleren tot 4 weken voor aanvang van de cursus is € 20,00 verschuldigd. 
• Bij annuleren tussen 4 en 1 week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld 

verschuldigd. 
• Bij annuleren binnen 1 week voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk en is 

het gehele cursusgeld verschuldigd. 
• In geval van vervanging als bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden, dan is € 20,- 

administratiekosten verschuldigd. 
3. Het verzetten van de rijopleiding wordt gelijkgesteld aan annulering. 
4. Het niet verschijnen op de rijopleiding staat gelijk aan annulering. 

 

Artikel 5 Wet persoonsregistratie 

1. De opdrachtnemer verklaart alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever en diens 
opdrachtgevers, waarover hij uit hoofde van de uitvoering van de opdracht of anderszins de 
beschikking heeft gekregen geheim te houden, alsmede de naam van de opdrachtgever niet 
op enigerlei wijze voor reclamedoeleinden te zullen gebruiken dan na uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever 

 

Art 6. Annulering/Afmelding door KNMV 

1. De KNMV behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de cursus te annuleren 
respectievelijk te verzetten naar een andere datum. 

2. De deelnemers worden van wijzigingen of annulering schriftelijk of telefonisch zo spoedig 
mogelijk in kennis gesteld. 

3. Ingeval van annulering zal de KNMV het cursusgeld aan de inschrijver restitueren. De KNMV 
is over dit bedrag geen rente of boete verschuldigd. 

4. Ingeval van wijzigingen door de KNMV welke voor de cursist in redelijkheid niet 
aanvaardbaar zijn, zal de KNMV een alternatief aan de cursist aanbieden. Indien ook dit 
alternatief niet aanvaardbaar is voor de cursist, zal de KNMV het cursusgeld restitueren, 
zonder dat de KNMV over dit bedrag een rente of boete verschuldigd is. 

 

Art 7. Vervanging 

1. De cursist kan zich laten vervangen door een derde, indien hij voldoet aan de voorwaarden 
zoals in lid 2 geformuleerd. 

2. Voorwaarden: 
• De in artikel 2 genoemde opdrachtbevestiging inclusief deze voorwaarden zullen door de 

cursist aan de derde worden overhandigd, en zonder voorbehoud door de derde worden 
aanvaard; 

• Uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de rijopleiding wordt de vervanging door de 
cursist aan de KNMV gemeld, onder mededeling van alle gegevens van de derde zoals in 
het inschrijfformulier voor de rijopleiding zijn vermeld. 

3. Het bepaalde in artikel 2 lid 4 is van overeenkomstige toepassing. 
 

Art 8. Verplichtingen Cursist 

1. Voor deelname aan een cursus onder auspiciën van de KNMV dient de cursist in het bezit te 
zijn van een geldig rijbewijs. Voornoemd rijbewijs dient tijdens de cursus door de cursist te 
worden meegebracht en op eerste verzoek getoond te worden. 

2. Mocht de rijbevoegdheid van een cursist tijdelijk zijn ontzegd, dan wordt niet voldaan aan 
het geen in het eerste lid van dit artikel is gesteld, en is het derhalve niet mogelijk om aan 
de cursus deel te nemen.  



3. Voor deelname aan een cursus onder auspiciën van de KNMV dient de cursist in het bezit te 
zijn van een geldig A-WRM instructiebewijs. Voornoemd instructiebewijs dient tijdens de 
cursus door de cursist te worden meegebracht en op eerste verzoek getoond te worden. 

 
Let op! De annuleringsverzekering zoals omschreven op de voorzijde van dit inschrijfformulier 
biedt geen dekking voor een annulering door het al of niet tijdelijk ongeldig worden van het 
rijbewijs en/of het instructiebewijs. 

 

Art 9. Voertuig 

1. De cursist dient er voor te zorgen dat de motorfiets waarmee men aan de cursus deelneemt, 
voldoet aan de eisen zoals omschreven in het Voertuigreglement. Let op! Indien de 
motorfiets van een illegale uitlaat is voorzien en derhalve te veel geluid produceert voldoet 
uw motor niet aan de eisen van het Voertuigreglement Deze bepaling geldt overigens niet 
bij het deelnemen aan een cursus waarbij het gebruik van een instructie motor is 
inbegrepen. 

2. De cursist dient de motorfiets waarmee hij aan een cursus deelneemt te verzekeren 
conform de eisen zoals deze in de Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen (WAM) zijn 
vastgelegd, uit hoofde waarvan verzekerd zijn niet alleen het risico van de motorfiets, maar 
ook het risico van schade aan de motorfiets zelf bij een maatschappij die geen uitsluitingen 
heeft van aansprakelijkheidsdekking tijdens het deelnemen aan de door, of onder auspiciën 
van de KNMV georganiseerde cursussen. 

3. Indien niet voldaan wordt aan het bepaalde in voorgaande leden, heeft de instructeur of 
ander bevoegd persoon het recht om u te weigeren om aan de cursus deel te nemen. In 
deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (een deel van) het 
cursusgeld. 

 

Art 10. Kleding, materialen en communicatieapparatuur 

1. Op alle praktijkcursussen is het dragen van beschermende kleding verplicht, inclusief 
motorlaarzen en motorhandschoenen. Let op: onder motorkleding wordt verstaan: 
beschermende kleding welke specifiek is gemaakt om de motorrijder te beschermen. Een 
spijkerbroek of hoge gympen vallen niet onder de bedoelde definitie ‘motorkleding’. 

2. De instructeur is bevoegd personen te weigeren waarvan de kleding niet aan bovenstaande 
eisen voldoet. In deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (een 
deel van) het cursusgeld. 

3. Bij deelname aan de modules 4 t/m 6 dient de cursist zelf te zorgen voor: 
• Voldoende aantal pylonen 
• Een goed werkende portofooninstallatie met twee ontvangers met oortje, voor 

respectievelijk de leerling en de instructeur 
 
 

Art 11. Aansprakelijkheid 

1. De cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en eventuele gevolgen daarvan.  
2. De KNMV, de instructeur(s) en de circuitbeheerder(s) zijn niet aansprakelijk voor een 

schade aan de motorfiets, kleding of andere bezittingen van de cursist noch voor 
letselschade opgelopen door een cursist, welke is ontstaan voor, tijdens of na deelname 
aan de cursus, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de KNMV. 

3. De kandidaat vrijwaart de KNMV en daaraan verbonden personen tegen vorderingen tot 
vergoeding van schade van welke aard dan ook die verband houdt met het gebruik van de 
motorfiets voor de opleiding en het praktijkexamen, behalve als de schade het gevolg is 
van opzet of grove schuld van de examinator. 

4. Als tijdens de opleiding of een praktijkexamen overtredingen met de motorfiets worden 
begaan waarvoor geldboetes worden opgelegd, dienen de kosten hiervan door de 



kentekenhouder en/of kandidaat te worden betaald respectievelijk vergoed, indien van 
toepassing, aan de examinator of de KNMV. 

 

Artikel 12 Taal waarin een les (module) wordt gegeven 

1. De modules worden geheel onderwezen in de Nederlandse taal. Een kandidaat dient 
daarom de Nederlandse taal, zowel het spreken als het lezen, in voldoende mate te 
beheersen. 

2. Het gebruikmaken van de diensten van een tolk bij de examens is niet toegestaan. 

 

Artikel 13 Verbod op gebruik GSM-apparatuur, zend- en/of ontvangstapparatuur of 
opname- en/of registratieapparatuur 

1. Het is kandidaten niet toegestaan tijdens de opleiding gebruik te maken van in werking 
zijnde GSM-apparatuur, zend- en/of ontvangstapparatuur of opname- en of 
registratieapparatuur, geluid, beeld of beide betreffend. Hierop bestaat de volgende 
uitzondering: het is wel toegestaan tijdens de praktische lesonderdelen in de modules 4 
t/m 6 een camera beeldopnamen te laten maken van de weg vóór het examenvoertuig, als 
didactisch hulpmiddel bij het geven van feedback aan de leerling door de kandidaat tijdens 
een stop in de les of direct na de les. 

2. Als de instructeurs/docenten aanwijzingen hebben, al dan niet op aanwijzing van andere 
medewerkers van de KNMV, dat niet wordt voldaan aan het gestelde in lid 1, zal deelname 
aan de praktische les niet worden toegestaan.  

 

Artikel 14 Bijzondere omstandigheden 

1. Als tijdens een module blijkt dat niet de volledige module, waarvoor de kandidaat is 
uitgenodigd, kan worden afgelegd door omstandigheden gelegen bij de kandidaat, zal door 
de instructeur/docent melding worden gemaakt bij het secretariaat van de KNMV.  

2. De KNMV is gerechtigd modules te annuleren als het niet verantwoord is deze modules te 
verzorgen op grond van verwachte extreme weersomstandigheden (winters weer met 
sneeuw en/of gladheid, storm). De KNMV streeft ernaar de dag/middag vóór een module al 
een beslissing te nemen over het in deze situatie annuleren van een opleidingsdag, om te 
voorkomen dat deelnemers en instructeurs/docenten voor niets op pad gaan. Dit is alleen 
mogelijk als de diverse weersverwachtingen voor de volgende dag hiervoor een voldoende 
basis bieden. Kandidaten worden dan individueel benaderd Het kan voorkomen dat pas op 
de opleidingsdag zelf op een bepaalde locatie wordt waargenomen dat de verzorging van 
de opleidingsdag op grond van verwachte extreme weersomstandigheden niet verantwoord 
is. Ook dan is de KNMV gerechtigd deze module te annuleren. 

3. Als de KNMV de voorafgaande dag een module annuleert vanwege (verwachte) extreme 
weersomstandigheden, zijn de modulekosten (het tarief per module) voor rekening van de 
KNMV. De overige gemaakte kosten zijn voor rekening van opleider en/of kandidaat. 

4. Uitgangspunt is dat een module doorgang vindt. De instructeurs/docenten van de KNMV 
kunnen een module uitstellen als de weersomstandigheden en/of de toestand van de wegen 
het verzorgen van een goede opleidingsdag onmogelijk maken. Deze beslissing is bindend. 

5. De instructeurs/docenten nemen samen de beslissing om een praktijkrit/les uit te stellen. 
Is er slechts één instructeur/docent op een cursuslocatie aanwezig, dan ligt de 



beslissingsbevoegdheid bij hem. Zodra de aanwezige instructeurs/docenten dat er weer 
een veilige praktijkrit/les kan worden gereden, wordt de opleiding hervat.  

6. Direct na de beslissing om een praktijkrit/les uit te stellen, worden de kandidaten 
ingelicht. 

7. Het uitstellen gebeurt per praktijkrit/les. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, 
kan er worden uitgesteld per blok van twee of meer ritten/lessen.  

8. Een praktijkrit/les welke al is begonnen, kan vanwege de weersomstandigheden en/of de 
toestand van de wegen kort tijd worden onderbroken.  

9. Een praktijkrit/les welke al is begonnen, kan vanwege de weersomstandigheden en/of de 
toestand van de wegen tussentijds worden beëindigd. De instructeur/docent maakt dit aan 
de kandidaat duidelijk. De kandidaat rijdt daarna op aanwijzingen van de 
instructeur/docent terug naar de leslocatie.  

10. De kandidaat van wie de praktische rit/les is uitgesteld, krijgt de mogelijkheid om bij 
voorrang aan de eerst volgende praktijkrit/les deel te nemen.  

11. Als kandidaat niet aanwezig is op het moment dat er na uitstel weer wordt gestart met de 
praktijkrit/les, dan vervalt het recht op deelname en vindt geen teruggave van het 
cursusgeld plaats. 

 

Artikel 15 Lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de kandidaat en/of leerling 

1. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist dat hij/zij geen 
medische beperking heeft om aan de cursus deel te nemen. 

2. De kandidaat is te allen tijde geestelijk en lichamelijk in staat als feitelijk en juridisch 
bestuurder van de motorfiets zodanig te beheersen dat op een veilige, verantwoorde en 
sociale manier aan het verkeer wordt deelgenomen en hij is daarbij in staat al de 
handelingen te verrichten die in de opleiding of de examensituatie noodzakelijk (kunnen) 
zijn. 

3. In verband met het afleggen van praktijkritten op de openbare weg in de modules 4 t/m 6 
mag een kandidaat geen alcohol hebben genuttigd en/of niet onder invloed zijn van andere 
middelen (drugs, bepaalde medicijnen et cetera) die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 

4. Als de aanwezige KNMV docent of een examinator aanwijzingen hebben dat niet wordt 
voldaan aan het gestelde in lid 2 en/of 3, kan niet worden deelgenomen aan de praktische 
module 1 t/m 6.Bij twijfel beslist de KNMV.  

 

Artikel 16 Verwijdering van een kandidaat 

1. De KNMV-toezichthouder of de instructeur/docent kan, onder schriftelijke opgave van 
redenen, overgaan tot verwijdering van een kandidaat.  

2. Redenen voor verwijdering van een kandidaat door de KNMV toezichthouder en/of de 
instructeur/docent kunnen onder meer zijn: 

a. luidruchtig en/of overlast veroorzakend gedrag tijdens de opleiding 
b. roken tijdens de opleiding, anders dan toegestaan 
c. verstoring van de openbare orde op of in de directe omgeving van de opleiding/les. 
d. misdragingen zoals omschreven in artikel 18 

 
Artikel 17 Bedrog 



1. Ingeval van bedrog of een poging daartoe, wordt de cursist onmiddellijk van verdere 
deelneming aan de KGI opleiding uitgesloten.  

2. Indien tijdens of na een module een kandidaat op grond van lid 1 wordt verwijderd zal er 
geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.  
 

Artikel 18 Misdragingen 

1. Als een kandidaat zich schuldig maakt aan misdragingen tijdens een opleidingsdag/les 
wordt hiervan altijd aangifte gedaan bij de politie. 

2. Onder misdraging wordt in elk geval verstaan: 

a. agressieve dan wel bedreigende houding en/of uitingen ten opzichte van leden van 
de KNMV toezichthouders, instructeurs/docenten en/of personeel van de KNMV; 

b. moedwillige beschadiging/vernieling van roerende en/of onroerende goederen op 
het terrein van of in gebruik door de KNMV. 
 

Het is verder ter beoordeling van de KNMV toezichthouder en/of de instructeur/docent dan wel de 
KNMV om gedrag aan te merken als misdragingen in de zin van dit artikel. 

 

Artikel 19 Sancties 

1. Ingeval aan de eisen, voorwaarden en richtlijnen zoals gesteld in de artikelen 13 t/m 18, 
geheel of gedeeltelijk niet wordt voldaan, wordt de opleidingsdag/les niet verzorgd dan wel 
wordt de opleiding/les afgebroken.   

2. Als het opleidingsdag/les niet wordt verzorgd, omdat voorafgaand aan de opleidingsdag/les 
is vastgesteld dat geheel of gedeeltelijk niet is voldaan aan één van de eisen, voorwaarden 
en/of richtlijnen zoals gesteld in de artikelen 13 t/m 18, heeft dit tevens invloed op de 
gestelde eis de gehele opleiding binnen 18 maanden af te ronden.  

3. Lid 1 van dit artikel is van toepassing naast de sancties die elders in dit document worden 
vermeld. 
 

Artikel 20 Openbaarheid opleiding/lessen/lesstof 

1. De opleidingsdagen/lessen zijn niet openbaar. 
2. De leerstof is niet openbaar, alle rechten zijn specifiek voorbehouden aan de KNMV 
3. Daartoe door de KNMV aangewezen medewerkers of KNMV-toezichthouders, 

instructeurs/docenten hebben toegang tot deze examens. 

 

Artikel 21 Vragen, klachten en bezwaar 

1. Vragen of opmerkingen over de gehele KGI opleiding of een module van deze opleiding 
kunnen aan het eind van de opleidingsdag alleen door de kandidaat zelf aan de 
instructeur/docent worden voorgelegd. 

2. Een kandidaat kan een klacht over de gang van zaken over de gehele opleiding of per 
module binnen twee weken per mail voorleggen aan opleidingen@knmv.nl; indiening 
geschiedt bij voorkeur per mail. Schriftelijke toezending per post is mogelijk naar de KNMV 
t.a.v. het hoofd van de afdeling Verkeer en Opleidingen, Postbus 650, 6800 AR ARNHEM. 

3. Elke belanghebbende kan een bezwaar indienen tegen een besluit van de KNMV  
a. Het bezwaar moet binnen zes weken na het besluit worden ingediend bij de 

onafhankelijke bezwarencommissie Adviesraad Verkeer van de KNMV. 

mailto:opleidingen@knmv.nl


b. In verband met de eenvoud en snelheid kan het indienen van een bezwaar en 
verdere correspondentie plaatsvinden via e-mail. Het emailadres van de commissie 
is opleidingen@knmv.nl. Bij toezending per post is het adres: KNMV t.a.v. het hoofd 
van de afdeling Verkeer en Opleidingen, Postbus 650, 6800 AR ARNHEM. 

c. Verlengen van de eerdergenoemde termijn van zes weken is niet mogelijk, ook niet 
als men ervoor kiest of heeft gekozen om eerst de klachtenprocedure van de KNMV 
te gebruiken. 
 

Artikel 22 Verantwoordelijkheid KNMV en instructeur/docent 

1. De KNMV respectievelijk de instructeur/docent is nimmer verantwoordelijk noch 
aansprakelijk voor schade ten gevolge van, door welke oorzaak dan ook, het in het 
ongerede geraken van bescheiden betreffende de cursus of het optreden van vertraging in 
de toezending van zodanige stukken, behalve als dit het gevolg is van opzet of grove schuld 
van het de KNMV respectievelijk de instructeur/docent. 

 

Artikel 23 Onvoorziene situaties 

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het de KNMV. 

 

Artikel 24 Financiële consequenties voor niet deelnemen aan een cursusdag/les  

1. De financiële consequenties van het niet (kunnen) deelnemen aan een cursusdag en/of les, 
vanwege het overtreden van de gedragsregels, dan wel van het overtreden van andere in 
het reglement genoemde regels, zijn voor de kandidaat. De consequenties bestaan hieruit 
dat indien de kandidaat de cursusdag of het examen wederom wenst af te leggen, de 
kandidaat het cursusgeld opnieuw zal dienen te betalen. 

 

Artikel 25 Naam examenreglement 

1. Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Cursusvoorwaarden KGI opleiding d.d. 3 
november 2016’. 
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