
 

 

 

                                     Basispakket 1 

Lespakket zonder Tussentijdse toets 1265 € 
 

- 25 uur (60 minuten rijles) 
- Inclusief: CBR Praktijk examen (240 €) 
- Inclusief: Eigen verklaring (25 €) 
- Inclusief: Een gratis Theorie-cd 

 

 

                                     Basispakket 2 

Lespakket zonder Tussentijdse toets 1465 € 
 
- 30 uur (60 minuten rijles) 
- Inclusief: CBR Praktijk examen (240 €) 
- Inclusief: Eigen verklaring (25 €) 
- Inclusief: Een gratis Theorie-cd 
 

 

 
 

 
 

                                     Basispakket 3 
 
Lespakket zonder Tussentijdse toets 1665 € 
 
- 35 uur (60 minuten rijles) 
- Inclusief: CBR Praktijk examen (240 €) 
- Inclusief: Eigen verklaring (25 €) 
- Inclusief: Een gratis Theorie-cd 

 
 

 

 



 

                                     Voordeelpakket A 

Tarief zonder korting 1640 € / Tarief met korting: 1590 €  (Korting 50 €) 

- 30 uur (60 minuten rijles) 
- In dit pakket zit een korting van 50 € verwerkt 
- Inclusief: CBR Tussentijdse toets (175 €) 
- Inclusief: CBR Praktijk examen (240 €) 
- Inclusief: Eigen verklaring (25 €) 
- Inclusief: Een gratis Theorie-cd 

                                       Jouw totale voordeel is 50 € 

 

 

                                     Voordeelpakket B 

Tarief zonder korting 1840 € / Tarief met korting: 1765 €  (Korting 75 €) 
 
- 35 uur (60 minuten rijles) 
- In dit pakket zit een korting van 100 € verwerkt 
- Inclusief: CBR Tussentijdse toets (175 €) 
- Inclusief: CBR Praktijk examen (240 €) 
- Inclusief: Eigen verklaring (25 €) 
- Inclusief: Een gratis Theorie-cd 
 

                                       Jouw totale voordeel is 75 € 

 

 

                                     Voordeelpakket C 
 
Tarief zonder korting 2040 € / Tarief met korting 1940 €  (Korting 100 €) 
 
- 40 uur (60 minuten rijles) 
- In dit pakket zit een korting van 125 € verwerkt 
- Inclusief: CBR Tussentijdse toets (175 €) 
- Inclusief: CBR Praktijk examen (240 €) 
- Inclusief: Eigen verklaring (25 €) 
- Inclusief: Een gratis Theorie-cd 

                                       Jouw totale voordeel is 100 € 

 

 



 

                                     Garantiepakket 1 
 

In dit pakket zit 1 gratis herexamen inbegrepen (totaal betaal je 1640 €) 
 
 
 

- 30 uur (60 minuten rijles) 
- Inclusief: CBR Tussentijdse toets (175 €) 
- Inclusief: CBR Praktijk examen (240 €) 
- Inclusief: Eigen verklaring (25 €) 
- Inclusief: Een gratis Theorie-cd 
 
 
 

 Mocht je niet in 1x geslaagd zijn dan betaald de rijschool 1 gratis herexamen t.w.v. 240 € 
      (mits er tussen de examens een minimum van 4 lessen van 1,5 uur wordt gereden) 
 
 
 

                                   Jouw totale voordeel kan oplopen tot 240 € 

 

 

                                     Garantiepakket 2 
 

In dit pakket zitten 2 gratis herexamens inbegrepen (totaal betaal je 1840 €) 
 
 
 

- 35 uur (60 minuten rijles) 
- Inclusief: CBR Tussentijdse toets (175 €) 
- Inclusief: CBR praktijk examen (240 €) 
- Inclusief: Eigen verklaring (25 €) 
- Inclusief: Een gratis Theorie-cd 
 
 
 

Mocht je niet in 1x geslaagd zijn dan betaald de rijschool tot 2x een gratis herexamen t.w.v.   

240 € per examen (mits er tussen de examens een minimum van 4 lessen van 1,5 uur wordt gereden)   

                                   Jouw totale voordeel kan oplopen tot 480 € 

 
 

                                     Garantiepakket 3 
 

In dit pakket zitten 3 gratis herexamens inbegrepen (totaal betaal je 2040 €) 
 
 
 

- 40 uur (60 minuten rijles) 
- Inclusief: CBR Tussentijdse toets (175 €) 
- Inclusief: CBR praktijk examen (240 €) 
- Inclusief: Eigen verklaring (25 €) 
- Inclusief: Een gratis Theorie-cd 
 
 
 

Mocht je niet in 1x geslaagd zijn dan betaald de rijschool tot 3x een gratis herexamen t.w.v. 
240 € per examen (mits er tussen de examens een minimum van 4 lessen van 1,5 uur wordt gereden)   
 
 
 
 

                              Jouw totale voordeel kan oplopen tot 720 € 


