TARIEVEN
ingaande januari 2017 (vervangt eerdere tarievenlijsten)
AANBIEDING
Maak vrijblijvend kennis met onze prettige manier van lesgeven.
Proefles

De eerste 3 lesuren, per uur KORTING:

I9 euro per uur

€ 25,00

LOSSE LESSEN EN LESPAKKETTEN
Stel zelf je lestegoed samen of vul deze aan. Je hoeft niet in 1 keer veel uren te kopen, maar geniet toch van korting.
Lesuur

Rijles van 60 minuten

MINI-5-pakket

Lespakket van 5 lesuren

MINI-10-pakket

Lespakket van 10 lesuren

€ 44,00
€ 217,00

Oplopend voordeel

€ 429,00

CBR-PRODUCTEN/-DIENSTEN
Voor overige toeslagen en BNOR-producten/-diensten kan je het tarief opvragen bij de rijschool.
Gezondheidsverklaring

Bij eerste praktijkexamen verplichte Verklaring van Geschiktheid à 34,80

via CBR

TussenTijdse Toets

Voorbereidende toets op het praktijkexamen
+ kosten rijschool
+ huur lesauto t.b.v. de toets

€ 202,00

Praktijkexamen

Examen t.b.v. Verklaring van Rijvaardigheid (rijbewijs B)
+ kosten rijschool
+ huur lesauto t.b.v. het examen

€ 218,00

Faalangst Praktijkexamen

Toeslag op praktijkexamen

€ 67,00

Theorie-examen

Theorie-examen t.b.v. theoriecertificaat

€ 41,25

Extra tijd

Toeslag op het theorie-examen t.b.v. 15 minuten extra tijd

€ 10,30

Mondeling Theorie-examen

Toeslag op theorie-examen t.b.v. individueel begeleid theorie-examen

€ 56,20

VOORDEEL PAKKETTEN
Profiteer van kant-en-klare kortingpakketten.

uurarief

€ 949,00

START-15-pakket

Beginnerspakket
+ 15 lesuren
Pakket met LAAGSTE
+ Praktijkexamen
+ extra lesuur voorafgaand aan het examen
+ Theorie-examen
+ Theorieboekenpakket

BASIS-30-pakket

Alles wat je nodig hebt voor de praktijk
+ 30 lesuren
Circa 4 euro KORTING
+ Praktijkexamen
+ extra lesuur voorafgaand aan het examen

per uur

€ 1499,00

EXTRA-45-pakket

Uitgebreid pakket
Meer dan 222 euro
+ 45 lesuren
+ Praktijkexamen
VOORDEEL
+ extra lesuur voorafgaand aan het examen
+ TussenTijdse Toets
+ extra lesuur voorafgaand aan de toets

€ 2299,00

THEORIE
Leer de theorie snel en voordelig met het succesvolle studiemateriaal van VERJO.
Theorieboek

Tekstboek van VERJO

€ 25,80

Theorie-pakket

Compleet studiepakket van VERJO
+ Theroieboek
+ 1000 online oefenvragenboek

€ 32,00

Alle tarieven zijn inclusief btw, indien van toepassing.
Op onze diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Kosteloze termijnbetaling mogelijk bij BASIS- en EXTRA-pakketten. Vraag naar de aantrekkelijke voorwaarden.

