
Theorieopleidingen:                                                                                                                                                           

I- Theorie Auto, Motor, Bromfiets. (alles digitaal)     € 69,00  maar  bij ons slechts  €   50,00                    

En indien u bij ons de praktijkopleiding gaat volgen betaalt u slecht s  € 35,00  voor de I Theorieopleiding!            

Houdt er rekening mee dat als u besluit om gebruik te maken van een van de onderstaande lespakketten 

moet u overdag op werkdagen (maandag t/m vrijdag) beschikbaar zijn.                                                            

DIT IS VOOR EEN SPOEOPLEIDING VAN TOEPASSING! 

Lespakketten  Auto   (worden alleen verkocht na een intest van anderhalf uur  = € 76,00 )                                                 

21 uur  (10x2 uur) +1 uur voor  het examen + 1x praktijkexamen     €  1394,00                                     

25 uur  (12x2 uur) + 1 uur voor het examen + 1x praktijkexamen                 €  1610,00                                      

31 uur  (15x 2 uur) + 1 uur voor het examen + 1x praktijkexamen    €  1934,00                                       

35 uur  (17 x2 uur)  +1 uur voor het examen + 1x praktijkexamen    €  2150,00                                         

41 uur   (20x 2 uur) +1 uur voor het examen  + 1x praktijkexamen    €  2474,00                                         

45 uur  (22x 2uur) + 1 uur voor het examen +  1x praktijkexamen    €  2690,00 

Gaat uw voorkeur uit om  in dit pakket een tussentijdse toets te doen komt er 260,00 € bij het 

bovenstaande bedrag.  

Lespakketten Motor  (worden alleen verkocht na een intest van anderhalf uur = € 76,00  i.p.v. € 90,00) 

12 uur + examen voertuigbeheersing (AVB) (4 lessen van 3uur. + 90 min. incl. examentijd)      € 795,00                             

Voor privéles geldt een toeslag van € 134,00  =            € 929,00                               

12 uur + examen verkeersdeelname A) (8 lessen van 90 min. + 1 uur voor het examen)  € 930,00                            

Voor privéles geldt een toeslag van € 122,00  =                                                                                    € 1052,00                                                                                                                                                                                                                                 

Let op:     De lespakketten worden alleen verkocht na een intest.                                                                                        

De intest moet u contant betalen voor de aanvang van de intest.                                                                              

De intest  is dus alléén voor een meerdaagse opleiding.                                                                                                                                                                                           

Een proefles kan natuurlijk ook!  Dit kost: € 76,00   i.p.v.  € 90,00   voor de motor.  Voor de auto  €76,00   

Een proefles is altijd anderhalf uur. De proefles moet u contant  betalen. Na de proefles kunnen we dan 

een advies geven wat u aan lessen nodig heeft om een goede kans van slagen te hebben.                                                                                    

Mocht u al in het bezit zijn van een rijbewijs en wilt u “opfrislessen” volgen of leren rijden met                

Advanced Driver Assistance System (ADAS) . 

Of voor een CBR rij-test uitgenodigd zijn, dan bent u bij ons aan het goede adres!                               

 


