
TARIEVEN 2021
 Versie 210101. Vervangt eerdere tarievenlijsten.

AANBIEDING
Maak vrijblijvend kennis met onze prettige manier van lesgeven.

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

RIJLESSEN PRAKTIJK
Stel zelf je lestegoed samen of vul dit aan met een lespakket waarbij je korting krijgt op het uurtarief.

Lesuur Rijles van 60 minuten € 46,00

Anderhalf lesuur Rijles van 90 minuten € 69,00

MINI-pakket Lespakket van 10 lesuren € 449,00

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

BEGINNERS-pakket Je eerste rijlessen, alles voor de theorie èn alvast je praktijkexamen
+ 15 lesuren
+ praktijkexamen
+ theorie-examen
+ boekenpakket theorie

€ 975,00

STARTERS-pakket Instappen en wegrijden met het pakket voor de praktijk
+ 30 lesuren
+ praktijkexamen

€ 1549,00

STUDIEMATERIAAL THEORIE
Leer en oefen de theorie zelfstandig met het studiemateriaal van VERJO en Leerhetverkeer.nl.

Verkeerstheorie Tekstboek van VERJO € 20,00

Examentraining – 555 vragen Boek examentrainingen met 555 vragen van VERJO € 21,00

Theoriekaart – 1000 credits Online 1000 oefenvragen op Leerhetverkeer.nl € 25,00

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

Gezondheidsverklaring Bij het eerste praktijkexamen dient deze Verklaring van Geschiktheid à € 39,30 via 
www.mijn.cbr.nl te worden voldaan, dit is niet inbegrepen bij het praktijkexamen.

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

€ 199,00

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

€ 223,50

Faalangst Toeslag op praktijkexamen t.b.v. faalangst examen € 71,00

Voor de theorie

Theorie-examen Theorie-examen bij het CBR t.b.v. theoriecertificaat
+ administratiekosten

€ 48,50

Extra tijd Toeslag op het theorie-examen t.b.v. 15 minuten extra tijd € 12,00

Mondeling Toeslag op theorie-examen t.b.v. individueel begeleid theorie-examen € 58,00

Kies je voor een pakket, hou er dan rekening mee dat je misschien extra lessen nodig hebt. Aanvullende uren kan je per les of in kleine 
voordeelpakketjes afnemen. En als je juist minder lestijd nodig hebt, dan krijg je het geld voor de uren die je niet hebt gereden gewoon terug.  
Op onze diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

We helpen je graag op weg!!


