Prijzen per 1 januari 2017
Heb je nog vragen over de prijzen, pakketten of betalingstermijnen, bel of mail
dan gerust, of vul het infoformulier in.
Pakketten kunnen eventueel naar wens aangepast worden.

Losse prijzen
Praktijk

Theorie

Lesuur (60 min.)

€ 44

Intake

60

Verkeerstheorieboek

€ 62

Inclusief 1000 examenvragen

Tussentijdse toets

205

Praktijkexamen

205

Faalangst examen

245

Online theorieopleiding

BNOR

220

inclusief 50 proefexamens

RIS Praktijkboek

27,50

Eigen verklaring

33,80

online

Theorie-examen

62
31,25

Praktijkpakketten
De praktijkpakketten zijn inclusief:

Praktijk A

€ 1.760

Intake

30 lesuren

x aantal lesuren

Eventuele extra lesuren à € 43

RIS deeltoetsen 1 en 2
Tussentijdse toets (RIS)

Praktijk B

Praktijkexamen (RIS)

€ 2.150

RIS Praktijkboek

40 lesuren

Eigen verklaring

Eventuele extra lesuren à € 42

Theoriepakketten
Theorie A

€ 62

Theorie B

€ 62

Online theoriecursus:

Theorieboek van Verjo

geen tijdslimiet

Online examentraining

inclusief 50 proefexamens
vele praktijk instructievideo’s
gevaarherkenning
Beide pakketten zijn zelfstudies, maar als je wenst verzorgen wij ook
theoriebegeleiding.

Opmerkingen

Een intake is een eerste kennismaking met jouw instructeur. Hij kent jou dan al
een beetje en jij weet wie wij zijn en hoe wij werken. Hierna mag je gaan rijden en
leer je de eerste grondbeginselen van het autorijden. Deze intake duurt 2 uur en is
geheel gratis bij afname van een pakket.
De pakketten mogen in termijnen betaald worden. Hierin zijn wij erg flexibel. De
termijnbetalingen moeten natuurlijk wel in verhouding staan tot de genoten
lessen en het lesgeld moet vóór het einde van de opleiding betaald zijn.

Als je niet alle lessen binnen je pakket nodig hebt, dan worden de te veel betaalde
lessen terugbetaald.
Wij gaan ervan uit dat je slaagt, maar mocht je toch zakken voor je examen, dan
bieden wij 1 gratis les als korting.
Slaag je met 0 fouten voor je theorie-examen, dan ontvang je € 50.

