
TARIEVEN 2019
 (vervangt eerdere tarievenlijsten)

AANBIEDING
Maak vrijblijvend kennis met onze prettige manier van lesgeven.

Proefles De eerste 3 lesuren, per uur € 25,00

LOSSE LESSEN EN LESPAKKETTEN
Stel zelf je lestegoed samen of vul deze aan met korting op het uurtarief bij lespakketten.

Lesuur Rijles van 60 minuten € 44,00

MINI-pakket Lespakket van 5 lesuren € 217,00

MIDI-pakket Lespakket van 10 lesuren € 429,00

THEORIE
Leer de theorie zelfstandig met het succesvolle studiemateriaal van VERJO en theorie.nl.

Boek verkeerstheorie Tekstboek van VERJO € 20,00

Boek examentraining – 535 vragen Examentrainingsvragen van VERJO € 21,00

Theorie-pakket Compleet studiepakket van VERJO
+ boek verkeerstheorie
+ boek examentraining – 535 vragen

€ 39,00

Online oefenexamen Vraag je instructeur om een gratis online oefenexamen op theorie.nl GRATIS

CBR-PRODUCTEN/-DIENSTEN
Overige toeslagen en BNOR-tarieven op aanvraag bij de rijschool.

Gezondheidsverklaring Bij het eerste praktijkexamen dient deze Verklaring van Geschiktheid à € 37,80 via 
www.mijn.cbr.nl te worden voldaan, deze is niet inbegrepen bij het praktijkexamen

TussenTijdse Toets Oefenexamen door het CBR
+ mogelijk vrijstelling op bijzondere verrichtingen tijdens praktijkexamen
+ advies examinator m.b.t. aandachtspunten laatste fase rijlessen
+ huur lesauto t.b.v. toets
+ extra uur voorafgaand aan toets

€ 196,00

Praktijkexamen Examen door het CBR t.b.v. Verklaring van Rijvaardigheid (rijbewijs B)
+ huur lesauto t.b.v. examen
+ extra uur voorafgaand aan examen

€ 218,00

Faalangst Praktijkexamen Toeslag op praktijkexamen t.b.v. speciaal examen € 67,00

Theorie-examen Theorie-examen t.b.v. theoriecertificaat € 43,00

Extra tijd Toeslag op het theorie-examen t.b.v. 15 minuten extra tijd € 10,50

Mondeling Theorie-examen Toeslag op theorie-examen t.b.v. individueel begeleid theorie-examen € 87,45

VOORDEEL PAKKETTEN
Profiteer van korting op onze combi-pakketten en vul deze later aan met losse lessen of lespakketten.

INSTAP-pakket Pakket met alvast je eerste lesuren en alles voor praktijk en theorie
+ 15 lesuren
+ praktijkexamen
+ theorie-examen
+ theorieboekenpakket

€ 949,00

START-pakket Beginnerspakket om goed op weg te zijn richting het examen
+ 30 lesuren
+ praktijkexamen

€ 1499,00

Alle tarieven zijn inclusief btw.
Op onze diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Kosteloze termijnbetaling mogelijk bij ons INSTAP- en START-pakket. Vraag naar de voorwaarden.
Kijk ook op onze website voor tijdelijke aanbiedingen en speciale pakketten.

We helpen je graag op weg!!


