OVEREENKOMST KNMV Gediplomeerd Instructeur (KGI)
De ondergetekenden:
1. de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV), gevestigd aan de
Zijpendaalseweg 1 te (6814 CA) Arnhem, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09064639, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Patrice Assendelft in zijn hoedanigheid van
directeur;
hierna te noemen: “de KNMV”;
en de KNMV Gediplomeerde Instructeur
2. Naam
Adres
Woonplaats
(Relatienummer KNMV xxxxxx)
hierna te noemen: “de KGI’er”;

In aanmerking nemende dat:
 de KNMV als doelstelling heeft de belangenbehartiging van motorrijders in Nederland,
waaronder te begrijpen aspirant-motorrijders;
 de KNMV ter verbetering van de kwaliteit van de motorrijopleidingen in Nederland een
programma van eisen heeft ontwikkeld, alsmede een bijscholingscursus voor
motorrijinstructeurs;
 de KNMV aan motorrijinstructeurs die voldoen aan de door haar te stellen voorwaarden zoals in
de bijlage van deze overeenkomst verwoord het recht verleent om het predicaat “KNMVGediplomeerd Instructeur” te voeren;
 de instructeur dit predicaat wenst te voeren, en ter zake heeft voldaan en zal blijven voldoen
aan de condities en voorwaarden zoals in de bijlage van deze overeenkomst verwoord.
Zijn als volgt overeengekomen:
Artikel 1
Duur en einde
1. De KNMV verleent per 01 januari 2018 het predicaat KNMV-Gediplomeerd Instructeur aan de
KGI’er voor een duur van 1 (zegge: één) kalenderjaar.
2. Na het verstrijken van de initiële duur wordt deze overeenkomst stilzwijgend voortgezet
voor aansluitende perioden van telkens 1 (zegge: één) kalenderjaar, behoudens beëindiging
als bedoeld in dit artikel.
3. De KGI’er kan deze overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van
twee maanden, en wel vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. Een tussentijdse
opzegging vóór 1 november van het lopende kalenderjaar laat deze overeenkomst eindigen
op 31 december van dat jaar.
4. Opzegging dient altijd schriftelijk of via email te geschieden. De KGI’er dient zijn opzegging
te vergezellen van een opgave van reden(en). De opzegging is pas van kracht als er door de
KNMV een bevestiging van ontvangst is verzonden.
5. De KNMV kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige opzegtermijn in
acht te nemen, onder opgave van reden(en), in onder andere de navolgende gevallen
opzeggen:
a. indien de KNMV vaststelt dat de KGI’er de krachtens deze overeenkomst verleende
erkenning in zijn optreden naar buiten toe niet langer gebruikt;
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b. indien de KNMV vaststelt dat de KGI’er niet langer voldoet aan één of meer van de
in deze overeenkomst en/of in de bijlage opgenomen bepalingen en voorwaarden;
c. Indien de KNMV vaststelt dat de KGI’er zich niet onthoudt van handelingen en/of
gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van de KNMV, aan haar gelieerde
natuurlijke- of rechtspersonen, haar leden en of haar sponsoren in diskrediet
kunnen worden gebracht;
d. indien voortduring van deze overeenkomst om andere redenen redelijkerwijs niet
meer van de KNMV kan worden gevergd.
De erkenning vervalt van rechtswege in geval van overlijden van de KGI’er.
In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in sub 3 van dit artikel, vindt geen
restitutie plaats van hetgeen krachtens deze overeenkomst is betaald of gepresteerd.

Artikel 2
Verplichtingen KNMV
1. De KNMV verplicht zich als bewijs van erkenning als bedoeld in deze overeenkomst aan de
KGI’er ter beschikking te stellen een KGI-erkenningsschild, twee KGI-erkenningsstickers en
een KGI-opnaai-embleem.
2. Indien een KGI’er deze overeenkomst opzegt als bedoeld in artikel 1, dan verplicht de KNMV
zich deze opzegging schriftelijk te bevestigen.
3. De KNMV verbindt zich om jaarlijkse bijscholingscursussen aan te bieden.

Artikel 3
Verplichtingen KGI’er
1. De KGI’er dient lid te zijn en te blijven van de KNMV.
2. De KGI’er is verplicht de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst en de daaraan
gehechte bijlage deugdelijk uit te voeren.
3. De KGI’er verplicht zich het hem verleende predicaat te voeren in zijn optreden naar
buiten.
4. De KGI’er zal zich onthouden van handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan de
goede naam van de KNMV, aan haar gelieerde natuurlijke- of rechtspersonen, haar leden en
of haar sponsoren in diskrediet kunnen worden gebracht.
5. De KGI’er is verplicht de door de KNMV vastgestelde KGI-erkenningsbijdrage te voldoen en
de daaruit voortvloeiende jaarlijks voorgeschreven bijscholingscursussen te volgen.
6. Indien en zodra een beslissing houdende intrekking van de erkenning definitief geworden is,
heeft de KGI’er de verplichting het erkenningsschild, de KGI-badges en de KGI-stickers per
aangetekend schrijven aan de KNMV te retourneren binnen één week na de datum van het
bericht waarin de KNMV op retournering verzoekt. Bij gebreke van retournering zal de KNMV
zelf, danwel een derde namens haar, en voor rekening en risico van de KGI’er het KGIerkenningsschild, de KGI-badges en de KGI-stickers verwijderen. De KGI’er verleent reeds nu
voor alsdan toestemming aan de KNMV, en door haar in te schakelen derden, om zijn
terrein, gebouw of woning daarvoor te betreden.
7. Indien en zodra een beslissing houdende intrekking van de erkenning definitief geworden is,
is het de KGI’er niet langer toegestaan, om rechten, welke de KGI’er aan deze
overeenkomst kon ontlenen, speciaal met betrekking tot het gebruik van de merknaam, logo
en het predicaat KNMV-Gediplomeerd Instructeur van de KNMV, op enigerlei wijze uit te
oefenen.
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Artikel 4
Persoonlijke erkenning
 Het predicaat KNMV Gediplomeerd Instructeur is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
De erkenning geldt uitsluitend voor de KGI’er en niet voor diens collega’s, werknemers, de
rijschool waarin hij/zij werkt of vennoten of rechtspersoon waarmee hij zijn onderneming
drijft.

Artikel 5
(jaarlijkse) Erkenningsbijdrage
1. De KGI’er is op jaarbasis een bedrag* als erkenningsbijdrage verschuldigd. De KNMV is
gerechtigd deze erkenningsbijdrage jaarlijks te herzien.
2. Onder de erkenningsbijdrage is onder andere begrepen het recht op het predicaat KNMVGediplomeerd Instructeur te voeren, gebruik te maken van het door de KNMV ter
beschikking te stellen erkenningsschild, opnaai-embleem en stickers, evenals de kosten voor
de bijscholingscursussen als bedoeld in artikel 3 lid 6.
3. Alle betalingen door de KGI’er dienen binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn na
de factuurdatum te geschieden.
4. Indien de KGI’er in gebreke blijft met betaling binnen de in het voorgaande lid genoemde
termijn is de KGI’er van rechtswege in verzuim, en zal de KGI’er aan de KNMV een rente
verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk
Wetboek, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand zal worden gerekend.
Betreffende rente zal worden berekend over het alsdan verschuldigde bedrag, vanaf het
moment dat het verzuim is ingetreden. De KGI’er is bij overschrijving van de
betalingstermijn eveneens gehouden 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. De KGI’er is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de KNMV
verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Indien de KGI’er niet voldoet aan enige betalingsverplichting, heeft de KNMV het recht al
zijn verplichtingen uit de overeenkomst als mede uit hoofde van andere soortgelijke
verbintenissen jegens de KGI’er op te schorten, dan wel op grond van artikel 1 lid 5 letter b
te beëindigen.

Artikel 6
Logo gebruik
1. De KGI’er is bevoegd om het KGI-logo (zie bijlage) te gebruiken t.b.v. het uitdragen van
zijn/haar erkenning.
2. De rijschool waar de KGI’er werkzaam is mag pas het KNMV-keurmerk (zie bijlage)
gebruiken na ondertekening van de bij deze KGI-overeenkomst behorende convenant en als
deze voldoet aan de daarin gestelde voorwaarden.
3. Het algemene KNMV-logo (zie bijlage) mag niet gebruikt worden als KGI-erkenning.

* De jaarbijdrage voor de KGI-erkenning wordt jaarlijks vastgesteld.
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Artikel 7
(Intellectuele)eigendom
1. De KNMV blijft eigenaar van het door de KNMV ter beschikking te stellen KGI-erkenningsschild,
KGI-opnaai-embleem en KGI-stickers.
2. De KNMV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van
intellectuele wet- en regelgeving.
3. Ingeval tussen KNMV en de KGI’er een geschil omtrent rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom ontstaat, wordt KNMV vermoed rechthebbende te zijn, behoudens tegenbewijs door de
KGI’er.

Artikel 8
Boetebeding
 Ingeval van niet-nakoming door de KGI’er van enige bepaling van deze overeenkomst, is de KGI’er,
zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke beslissing is vereist, gehouden tot betaling
aan de KNMV van een bedrag van € 5.000,00 (zegge: vijf duizend Euro) per overtreding, alsmede
een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt,
onverminderd het recht van de KNMV om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 9
Diversen
1. Alle kennisgevingen, mededelingen, opgaven en/of verklaringen aan (één der) partijen zullen
worden gericht aan de in de aanhef van deze overeenkomst vermelde adressen, behoudens
opgave van wijziging door de partij wiens adres wordt gewijzigd.
2. Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het
onderwerp van deze overeenkomst. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten,
mondeling of schriftelijk, in verband met het onderwerp van deze overeenkomst.
3. Indien op enig moment een bepaling van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet
afdwingbaar of niet uitvoerbaar is uit hoofde van de toepasselijke Wet- of Regelgeving, dan
blijven de overige (delen van) bepalingen van deze overeenkomst van kracht. Partijen zullen te
goeder trouw onderhandelen om de desbetreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare
en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze overeenkomst, zo min
mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.
4. Wijziging van deze overeenkomst is alleen mogelijk indien de wijziging schriftelijk wordt
overeengekomen en wordt ondertekend door alle partijen bij deze overeenkomst.
5. Deze overeenkomst, en de overeenkomsten die ter uitvoering van of in samenhang met deze
overeenkomst worden gesloten, worden beheerst door en zullen worden uitgelegd
overeenkomstig Nederlands recht. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank.
De instructeur geeft toestemming voor het elektronisch of anderszins opslaan en verwerken van
alle persoonlijke gegevens vallende onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die door hem
zijn verstrekt dan wel door de KNMV of door medewerkers en/of opdrachtnemers van de KNMV
zijn verzameld, overeenkomstig de huidige wetgeving en richtlijnen.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ___________ op __________ 2018.
KNMV
_____________________
de heer P. Assendelft

KGI’er
_____________________

Bijlage:
- erkenningsregeling KNMV-Gediplomeerd Instructeur
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Bijlage
Erkenningsregeling KNMV–Gediplomeerd Instructeur (KGI’er)
A. Een overeenkomst
Elke cursist die zich bij een KGI’er aanmeldt, tekent een lesovereenkomst.
In deze lesovereenkomst worden voorwaarden gesteld waaraan de cursist en instructeur zich dienen
te houden.
In deze overeenkomst met de leerling moet minimaal vermeld staan:
● de lesduur (in minuten)
● onderbouwing prijs van het rijexamen inclusief gebruik van de motor tijdens het
examen en/of eventueel rijles voorafgaand aan het examen
● Afspraak uitval lesmotor tijdens of vlak voor examen
● Afspraak gebruik motorkleding tijdens rijles
● Afspraak over (bewuste) verkeersovertredingen en de daaruit voortkomende boetes
● Afspraak over tijdens rijles ontstane (bewust of opzettelijk gemaakte) schades aan
de lesmotor of gebruikte rijschoolkleding
Van deze overeenkomst ontvangt de cursist een afschrift.
B. De voorwaarden
 De KGI’er heeft met voldoende resultaat de opleiding tot KNMV-Gediplomeerd Instructeur
afgerond. Als hij op deze dag aan de gestelde eisen voor de KNMV-instructeur voldoet, krijgt
hij/zij een certificaat uitgereikt. De KGI’er is tevens verplicht elk kalender jaar een
bijscholingscursus van één dag te volgen. Daaraan gekoppeld wordt een jaarlijkse legitimatiepas,
waarmee hij/zij voor één jaar weer erkend is.
 De KGI’er werkt volgens een bepaalde leergang, dat bij de cursist bekend moet zijn
 De KGI’er registreert de vorderingen van de leerling op de aanwezige instructievorderingskaart
of e-learning systeem op de rijschool.
 De instructiemotor waarop de in artikel 2 lid 1 bedoelde stickers zijn aangebracht, mag
uitsluitend worden gebruikt door de KGI’er. Hetzelfde geldt voor de motorkleding waarop het
KGI-opnaai-embleem is aangebracht.
 Na elke les moeten de resultaten met de cursist worden besproken en in het bijzijn van de
cursist worden vastgelegd op de instructievorderingskaart of e-learning systeem.
 De KGI’er volgt zijn leerlingen met een motor, voorzien van zend- en ontvangstapparatuur. Het
is ook toegestaan dat de instructeur tijdens het lesgeven bij de leerling achter op de motor zit.
Opmerking: Enkel in geval van examentraining is het toegestaan om de cursist met een
personenauto te volgen. Dat kan echter pas vanaf het binnen zijn van de examenoproep bij de
rijschool! In dat geval dient echter met maximaal één cursist gelest te worden!





De KGI’er geeft op de openbare weg instructie aan ten hoogste twee cursisten. Deze bepaling
geldt niet voor instructie op een afgesloten oefenterrein.
De KGI’er stimuleert de leerlingen om zoveel mogelijk een uitrusting te dragen die bij voorkeur
speciaal bedoeld is voor motorrijders.
o De helm, (motor)kleding, handschoenen en het schoeisel moeten zodanig stevig zijn dat ze bij een
(onvoorzien) contact met het voertuig of wegdek voldoende mate van bescherming bieden. Tot
slot moet deze uitrusting bescherming bieden tegen de heersende, dan wel redelijkerwijs te
verwachten (weers)omstandigheden.
De KGI’er draagt altijd een helm, motorjas, motorbroek, handschoenen en motorlaarzen welke
zodanig stevig zijn dat ze bij een (onvoorzien) contact met het voertuig of wegdek voldoende mate
van bescherming bieden. Tot slot moet deze uitrusting bescherming bieden tegen de heersende, dan
wel redelijkerwijs te verwachten (weers)omstandigheden.
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Opmerking: De KGI’er heeft een voorbeeldfunctie. Dus ook bij het geven van demo’s op het
oefenterrein moet de KGI’er de hierboven omschreven kleding en helm op de juiste wijze dragen.
 De KGI’er woont bij voorkeur zelf het examen van zijn eigen kandidaten bij. Enerzijds is dit in
verband met de vertrouwensrelatie instructeur-leerling, anderzijds is het hierdoor mogelijk om
bij een examenresultaat ‘onvoldoende’ als KGI’er zelf te constateren wat bij betreffende cursist
de redenen of oorzaken van de onvoldoende is. Hij kan daar dan bij het geven van de
vervolglessen rekening mee houden.
C. Attributen als herkenning voor de consument.
Erkenningschild
De KGI’er krijgt na het slagen een KGI-erkenningschild. Op dit erkenningschild staat de naam van de
betreffende KGI’er vermeld. Dit schild behoort bij de betreffende instructeur. Het schild mag alleen
publiekelijk in de rijschool worden opgehangen indien de rijschool het aan dit document gekoppelde
subcontract (Convenant) heeft ondertekend en aan de daaraan gestelde voorwaarden voldoet. Het
subcontract dient vervolgens naar de KNMV te worden gezonden. De KNMV zal een bewijs van
ontvangst toezenden. Als de KGI’er bij deze rijschool weggaat, neemt hij zijn KGI-erkenningschild
mee. Indien de rijschool in strijd handelt met de hiervoor onder sub C beschreven verplichtingen en
ten onrechte het schild publiekelijk toont, dan is de betreffende KGI’er verplicht om hiervan
meteen melding te maken bij de KNMV.
Badge
Elke KGI’er krijgt een KGI-badge (rubber opnaai-embleem) voor op het motorpak en een sticker.
Legitimatiekaart
Elke KGI’er ontvangt jaarlijks een geplastificeerde legitimatiekaart. Het KGI-erkenningsschild, KGIbadge en legitimatiekaart blijven altijd eigendom van de KNMV en kunnen door de KNMV worden
teruggeëist.
KGI-Logo’s
KGI-logo (instructeur)

KNMV-keurmerk KGI (rijschool)

Algemeen KNMV-logo (niet gebruiken voor KGI- of keurmerk erkenning)
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D. Controle van de KGI-erkenning.
Controle geschiedt middels de cursist en afstemmingsbezoeken. De cursist betaalt een lesprijs en is
er bij gebaat dat hij/zij waar voor zijn/haar geld krijgt. Zodra een KGI’er zich niet aan de
afgesproken voorwaarden houdt, kan de cursist zich beklagen bij de KNMV.
Klacht cursist
De KNMV neemt altijd contact op met de betreffende KGI’er en of de rijschool en vraagt om uitleg.
Het resultaat wordt door de KNMV schriftelijk zowel aan de cursist als de KGI’er en of de rijschool
meegedeeld.
E. Afstemmingsbegeleiders
De door de KNMV aangestelde KGI-afstemmingsbegeleiders zullen minimaal één keer in de drie jaar
een bezoek brengen aan de KGI’er op locatie. De KGI’er is verplicht hieraan mee te werken en zorgt
tevens voor een geschikte locatie waar dit bezoek kan plaatsvinden. Het bezoek bestaat uit de
volgende onderdelen:
 Afstemming visie wijze van opleiden KNMV en KGI’er
 Behoefte peiling KGI-erkenning
 Bijwonen praktische motor- of bromfietsrijles
o KGI’er zorgt zelf voor leerling
o KGI’er zorgt voor communicatiemiddelen en extra ontvanger voor afstemmingsbegeleider
 Feedback op gegeven les
 Afsluiting en evaluatie bezoek
F. Verplichtingen van de KNMV.
 Het publiceren van de namen en adressen van KGI’ers op de website van de KNMV.
 De verplichting om jaarlijks minimaal één applicatie dag te verzorgen.
 De KNMV verplicht zich om KGI’ers regelmatig op de hoogte te houden van diverse wijzigingen
en vernieuwingen die direct te maken hebben met het geven van motorrijles.
 De door de KNMV erkende instructeurs kunnen te allen tijde bij de KNMV verkeersdeskundigen
terecht voor allerlei informatie op het gebied van verkeer, opleidingen, techniek, etc.

Par. KGI’er:
Overeenkomst KNMV-KGI

Par. KNMV:

