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auto & motorrijopleiding
Tarieven en voorwaarden Autorijlessen
Les van 60 min.

Tarieven en voorwaarden Motorrijlessen
45,-

Starterspakket
15 lessen van 60 minuten
praktijkexamen

640,211,-

samen (incl. Praktijkboek) voor

praktijkexamen

851,1203,1414,-

435,-

1e examen (A.V.B. bijz. verrichtingen)

140,575,-

We bieden ook de mogelijkheid te lessen met 2 personen.

41,-

Nog geen motorkleding? Geen probleem. We hebben allerlei motorkleding,

1586,-

zoals broeken, jacks, handschoenen, enz ter beschikking.
• Prijs voor Tussentijdse Toets: € 191,Het CBR adviseert deze toets, omdat deze de kans om te slagen voor het examen flink

1547,-

vergroot! Kijk eens op www.cbr.nl/rijbewijstips/tussentijdse-toets/

211,1758,-

Rijexamen

incl. E.V. (eigen verklaring) + 1 les

10 motorlessen van 60 minuten

lessen. Bijzonder goed om te leren schakelen en bochten rijden.

211,-

samen (incl. Praktijkboek) voor
B-praktijkexamen,

240,-

En de (unieke!) mogelijkheid om samen met de instructeur op één motor te

1375,-

Pakket C
praktijkexamen

2e examen A.V.D. (verkeerdeelneming)

Per persoon per les van 60 min.

samen (incl. Praktijkboek) voor
36 lessen van 60 minuten

165,-

pakketprijs

Pakket B
praktijkexamen

1e examen A.V.B. (bijz. verrichtingen)

211,-

samen (incl. Praktijkboek) voor
32 lessen van 60 minuten

46,-

Motorpakket

Pakket A
28 lessen van 60 minuten

Les (individueel) van 60 min.

Voorwaarden/spelregels.
•B
 ij de pakket(aanbiedingen) A, B en C: de helft te voldoen vóór de eerste les, de rest
vóór de 2e helft van de lessen. Bij het starterspakket het gehele bedrag vóór de eerste les.

231,-

• Een les afmelden moet minstens 2 werkdagen van tevoren gebeuren.
Per telefoon 0485 571 700 of bij de rijschool.
• Je gaat akkoord met hoe we lesgeven.
We lessen individueel, dus niet met meer l eerlingen tegelijk. Tenzij afgesproken bij
motorlessen.
• Het startpunt van de lessen is bij station Boxmeer.
• Bij het vroegtijdig stoppen van de lessen is er eventueel de mogelijkheid de helft van het les
geld terug te ontvangen. Altijd in goed overleg.
• Bij de pakketaanbiedingen geen E.V. inbegrepen.
• Prijswijzigingen onder voorbehoud

