Prijslijst 2018
We helpen je graag op weg

Het aantal rijlessen dat nodig is om je rijbewijs te halen varieert uiteraard per
persoon. De één leert sneller dan de ander. Ons pakket van 25 lesuren is een
redelijk gemiddelde. (Let op: 1 les is 1½ uur).
Heb je meer lessen nodig dan kun je lessen bijkopen voor dezelfde prijs als in
het pakket berekend is. Heb je minder nodig en wel het hele pakket voldaan,
dan krijg je de niet geleste uren terug betaald.
Rijlessen zijn 90 minuten
Startpakket
10 lessen
€
675,Lespakket A
20 lessen
Incl. examens
€ 1.796,- € 67,50
Lespakket B
25 lessen
Incl. examens
€ 2.134,- € 67,50
Lespakket C
30 lessen
Incl. examens
€ 2.471,- € 67,50
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Lespakketten A, B en C zijn inclusief:
Praktijkexamen, Theorie examen, Tussentijdse toets en Ris praktijkboek.
Lespakketten zijn exclusief:
Gezondheidsverklaring CBR (moet je zelf regelen!) en theorie lesmateriaal.
Theorie-examen al gedaan?
Dan verwijderen we die uit het pakket, dat scheelt € 31,50 op het pakket.
Tussentijdse toets is facultatief!
Wil je deze niet, dan verlagen we de pakket prijs met € 182,00.
Maatwerk voor andere combinaties. Dat is mogelijk, vraag een offerte!
Hieronder zie je de tarieven van alle onderdelen die mogelijk zijn.
Rijles (bij pakketten korting !)
€
71,00 90 minuten
Theorie examen
€
31,50
Tussentijdse toets (facultatief)
€ 185,00 Inclusief 30 minuten vooraf
Praktijkexamen
€ 210,00 Inclusief 60 minuten vooraf
Ris praktijkboek
€
19,50
Faalangst examen
€ 305,00 Inclusief 60 minuten vooraf
Bnor examen
€ 240,00 Inclusief 60 minuten vooraf
Theorie opleiding klassikaal
€ 130,00 Extern incl. examen
Theorie lesmateriaal
€
18,00 Boek
Theorie examens online 1000
€
15,00 1000 theorievragen oefenen
Theorie examens online 500
€
9,00 500 theorievragen oefenen
Theorie examens online 250
€
6,00 250 theorievragen oefenen
Gezondheidsverklaring
€
34,80 Zelf regelen via CBR
* Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden
à Deelbetaling van lespakketten is mogelijk
Bijvoorbeeld:
Lespakket A 4 maanden
Lespakket B
5 maanden
Lespakket C 6 maanden
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