Prijslijst

Cat. B PERSONENAUTO
* Alle prijzen zijn inclusief btw. Prijswijziging voorbehouden.

Lestijden

in

overleg ,

maandag

B-I
Yellow




tot

en

met

vrijdag

08:00 uur - 17:00 uur

B-II
Examenpakket

24 les-uren
Aanvullende rijlessen mogelijk
Exclusief praktijkexamen
(keuze uit B-II of los examen)







CBR Praktijkexamen
Incl voorrijden examen
Proefexamen
CBR Theorie-examen
Online theorie leren

€ 1099,B Praktijkpakket

B-III
Yellow +++


Intensieve snelwegtraining
of
proefexamen



Rotterdamrit

€ 499,-

€ 259,-

Extra lessenpakket***

Spoedcursus
(Examen in 28 dagen)






12 les-uren
CBR Praktijkexamen
Incl. voorrijden examen
Aanvullende rijlessen mogelijk



+


€ 829,-

10 autorijlessen ( 80 minuten)






32 les-uren
CBR Praktijkexamen
Incl. voorrijden examen
In bezit van geldig
theoriecertificaat

1 autorijles GRATIS

€ 699,-

€ 1.818,-

Betalingen moeten een maand voor het geplande examen op onze bankrekening bijgeschreven zijn.
De kosten voor deelbetalingen bedragen 12,50 per factuur;
Bij aanvang van de rijopleiding wordt eenmalig € 27,50 inschrijfkosten in rekening gebracht.
Duur van een rijles is 80 minuten.

Losse producten - praktijk

Prijs

Losse autorijles buiten pakket, per stuk (80 min.) .............................................................

€ 69,95

Rotterdam-rit incl. progressieve snelwegtraining (2 uur 40 minuten) ...................................
Proefexamen & intensieve examentraining (2 uur.) …........................................................
Intensieve snelwegtraining (2 uur 40 minuten) …………........................................................
Praktijkexamen CBR ....................................................................................................
Praktijkexamen Faalangst/BNOR ...................................................................................
Voorrijden examen …...................................................................................................
Inschrijf/administratiekosten ………………………………………………………………………………………………………..
Avond/weekend toeslag (ma-vr vanaf 17:00, zaterdag gehele dag) ………………………………………..
Deeltermijnkosten ……………………………………………………………………………………………………………………….

€
€
€
€
€
€
€
€
€

155,155,155,259,359,35,27,50
5,- /les
12,50

Prijslijst

THEORIE
* Alle prijzen zijn inclusief btw. Prijswijziging voorbehouden.

zelfstudiepakket



Leerset online theorie
CBR Theorie-examen

€ 91,00

Cursuspakket





Leerset online theorie
CBR Theorie-examen
2 x Individuele theorieles (1 uur 20 minuten ) of Klassikale theorieles (2 dagdelen)
Examengarantie (éénmalig)**

€ 227,50

Losse theorieproducten

Prijs

Klassikale theorieles (2 dagdelen) …………….............................................
Individuele theorieles (80 minuten) ….......................................................

€ 120,€ 60,- /st

Theorieset “online”

...............................................................................

€ 51,-

Los
Los
Los
Los

CBR
CBR
CBR
CBR

€
€
€
€

theorie-examen
theorie-examen
theorie-examen
theorie-examen

(Normaal) ........................................................
(Engels) ...........................................................
(verlengde tijd) .................................................
mondeling individueel* ......................................

Alleen op bestelling:
Theorie studieboek …………………………………….................................................
English Theory package AUTO (excl. examen) ...........................................

44,59,59,109,-

€ 35,€ 79,-

* Het theorie-examen individueel mondeling kan in een andere taal worden afgenomen. Deze tolk dient volgens CBR voorschrift ingehuurd te worden
door TolkenNet.nl. Meerprijs komt voor rekening kandidaat en is te vinden op www.tolkennet.nl/cbr.
**Met het cursuspakket heb je slagingsgarantie voor het theorie-examen. Niet geslaagd? Dan mag je kosteloos één volgend theorie examen
overdoen. Je wordt ook veel beter voorbereid op het toepassen van de theorie in de praktijk waardoor je minder praktijklessen nodig hebt.

