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Het brandstofreservoir dient met de passende brandstof

REGLEMENT BETREFFEND HET TER BESCHIKKING STELLEN

(zie aanduiding boorddocumenten en/of reservoir) volledig

DOOR VIAS INSTITUTE VAN AANGEPASTE VOERTUIGEN

gevuld te zijn. De check-list wordt eveneens ingevuld bij
terugbezorging. Het brandstofverbruik tijdens de scholing

Artikel 1

en het vullen van het reservoir bij de terugbezorging zijn

Het CARA afdeling van Vias insitute kan een aangepast
voertuig

ter

beschikking

stellen

aan

de

erkende

autorijscholen (en instructeurs) die dit zouden aanvragen.

ten laste van de rijschool (of instructeur).
Artikel 3

Deze voertuigen kunnen gebruikt worden voor de

De aangepaste voertuigen worden gratis ter beschikking

praktische rijopleiding, het afleggen van het praktisch

gesteld aan de autorijscholen (of instructeurs), in principe

examen, of voor gewenningslessen in het kader van de

voor een periode van 6 kalenderdagen - van vrijdag 13u

rijgeschiktheidsevaluatie,

tot donderdag 14u van de daarop volgende week – tenzij

van

personen

met

een

functiestoornis. Het ter beschikking stellen geschiedt
volgens de in dit reglement voorgeschreven voorwaarden.
Artikel 2

Nadat het Vias institute haar toestemming heeft verleend,
wordt het aangepaste voertuig ten laste genomen door
een afgevaardigde van de autorijschool of instructeur. De
afgevaardigde van de rijschool maakt deel uit van het
personeel van de rijschool.
door

de

rijschool

afgevaardigde

persoon

(of

bezit stellen van het “model 5” aan een afgevaardigde van
de rijschool door de rijschooldirecteur verandert niets aan
de verantwoordelijkheid van deze. Hij is ten allen tijde
verantwoordelijk voor het voertuig en het gebruik ervan.
Indien het afhalen om redenen van overmacht niet
mogelijk is, wordt het Vias institute onmiddellijk hiervan in
kennis gesteld.

automatische verlenging van de uitleenperiode tot gevolg.
ten

worden gebruikt :
a) Voor de praktische rijopleiding, het afleggen van het
praktisch examen, of voor gewenningslessen van de
kandidaat-bestuurders met een functiestoornis, en op
voorwaarde dat de aanpassing van het voertuig aan
de beperking van de belanghebbende beantwoordt
reden voor elke verplaatsing wordt vermeld op de
rugzijde van het ritblad.
b) Om van Brussel (zie Art. 2) naar de zetel van de
autorijschool / adres van de instructeur te rijden en
terug te keren.
c) Om naar een reparatieplaats te rijden of om ervan
terug te keren
d) Om de kandidaat bestuurder met een functiestoornis,

Een te late afhaling van het voertuig heeft geen

het

omstandigheden door de autorijscholen (en instructeurs)

(zie model12 of Technische Fiche, of 10u ritblad). De

instructeur) is in het bezit van een “model 5”. Het in het

Bij

Artikel 4
De aangepaste voertuigen kunnen slechts in de volgende

De aangepaste voertuigen dienen op de hoofdzetel van
het Vias institute, Haachtsesteenweg 1405 te Brussel
opgehaaldte worden.

De

anders overeengekomen.

laste

nemen

wordt

een

gezamenlijk

tegenonderzoek van de staat van het voertuig gedaan

zo nodig, af te halen en terug te brengen; dit enkel in
het kader van hun praktische opleiding, examen of
gewenningslessen.
Artikel 5

door een afgevaardigde van het Vias institute en door een

Tijdens de ter beschikkingstelling van een voertuig dwz

afgevaardigde van de autorijschool (of instructeur). De

vanaf

resultaten worden opgetekend op de check-list (“model 2”).

desbetreffende autorijschool (of instructeur) ten laste wordt

Het voertuig wordt door het Vias institute afgeleverd in een
nette staat (binnen en buiten), met een volgetankt
brandstofreservoir en met een normaal olie- en waterpeil.

het

ogenblik

waarop

het

voertuig

door

de

genomen, moet de autorijschool (of instructeur) de
verantwoordelijkheid hiervan op zich nemen volgens art.
1384 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van de

In deze staat dient het ook terugbezorgd te worden.
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verplichtingen

die

zijn

gedekt

door

het

verzekeringscontract.

afgeleverd te worden op het Vias institute. Wanneer dit
niet het geval is, kan het Vias institute de reiniging laten

Zij moet eveneens :

gebeuren op kosten van de rijschool/instructeur die het

-

Het aangepast voertuig in perfecte staat houden

-

Zich onthouden van elke wijziging aan de
aangepaste voertuigen die niet voorafgaandelijk
door het Vias institute zijn toegestaan

-

plaats stellen wanneer het niet wordt gebruikt

beschadiging te voorkomen hetzij van het
hetzij

van

de

uitrusting

of

de

aanpassingen
-

voertuig dan deze beschreven in art. 4
Elke beschadiging, defect, abnormaliteit melden
bij de terugbezorging van het voertuig. Wat
betreft beschadigingen : zie art.7
-

Het Vias institute behoudt zich het recht om de kosten voor
te vorderen.
Artikel 8

voor 16u30 op de begindatum van de door het Vias
institute afgesproken periode worden afgehaald door een
door de rijschool afgevaardigd persoon (of instructeur).
Het ter beschikking gestelde voertuig moet op de
einddatum van de door het Vias institute afgesproken
periode worden terugbezorgd. Het voertuig dient door een

De overtredingen of retributies vereffenen die
begaan zijn tijdens de periode waarin het
voertuig aan de rijschool (of instructeur) ter
beschikking werd gesteld.

-

van een niet aangegeven ongeval, van beschadigingen
niet ten gevolge van een ongeval, wordt hierover verslag

Het ter beschikking gestelde voertuig moet na 13u00 en

Zich onthouden van elk ander gebruik van het

-

In geval van schade als gevolg van oneigenlijk gebruik,

het herstellen van het voertuig in zijn vroegere staat terug

Alle nodige voorzorgen nemen om diefstal of
voertuig

voertuig gebruiktheeft.

bij het Vias institute ingediend.

Het voertuig in een overdekte of beschermde

-

Het voertuig dient in een nette (binnen en buiten) staat

door de rijschool afgevaardigd persoon (of instructeur) te
worden overgedragen en dit vóór 14u op het Vias institute.
Elke afwijking van de hierboven beschreven procedures
moet door het Vias institute schriftelijk worden bevestigd.

Er wordt tevens nooit gerookt in het voertuig van
het Vias institute

Het niet voldoen aan deze procedures en voorwaarden
resulteert in een forfaitaire boete van 250 EUR, met een

De autorijschool (of instructeur) dient de praktische
opleiding, de examens, de gewenningslessen zo te
schikken dat deze kunnen gebeuren binnen de
voorziene periode van de ter beschikkingstelling.

boete van 50 per dag die volgt.
Artikel 9
Het Vias institute behoudt zich het recht om geen
aangepaste voertuigen meer te beschikking te stellen aan

Artikel 6

rijscholen (of instructeurs) die dit reglement zouden
overtreden.

Geen herstelling mag uitgevoerd worden door of op vraag
van de rijschool (of instructeur) zonder voorafgaandelijk en
geschreven akkoord van het Vias institute
Artikel 7
Elk ongeval moet vastgesteld worden met gebruik van het
officieel EU ongevalsformulier waarvan er zich een
exemplaar in de wagen bevindt. Nadien moet de
rijschool/instructeur

het

Vias

institute

onmiddellijk

verwittigen zodat het instructies kan geven bv. over de
garage waar dewagen moet gebracht worden.
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