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Informatie: Rijbewijs in 9 dagen | 2018
Wil je het rijbewijs heel snel halen?
Wij zijn gespecialiseerd in spoedopleidingen!
Bij een normale rijopleiding (1x per week les) zal de opleiding gemiddeld 8 tot 10 maanden in beslag
nemen daarom bieden wij ook rijopleidingen in versnelde vorm Hoe vaker je lest hoe korter je
rijopleiding zal gaan duren daarom is het in principe al mogelijk om je rijopleiding in 9 dagen te
voltooien. Met daarin een tussentijdse toets en gelijk daarna je praktijkexamen, voorwaarde is
natuurlijk wel dat je daarvoor dan wel veel tijd kunt vrij maken en je in het bezit bent (of heel snel)
van je theoriecertificaat, anders kun je geen tussentijdse toets en het praktijkexamen doen. Maar je
kunt het aantal lessen wat je nodig hebt ook verdelen over een iets langere periode van bijvoorbeeld
in , 4, 6, 8, enz…weken..
Als je een spoedopleiding gaat volgen nemen we eerst een in test met jou af zodat de instructeur
samen met jou kan bepalen wat voor jou het meest geschikt is, daarna stellen wij een voor jou op
maat samengesteld programma samen (maat werk dus).
Je weet dus precies wanneer je begint en wanneer je een tussentijdse toets en het praktijkexamen
gaat doen. Aan een spoedopleiding gaat een hele planning aan vooraf daarom is het belangrijk dat je
daarvoor jezelf tijdig bij ons aanmeldt en je veel tijd beschikbaar hebt om te kunnen lessen, deze
spoedopleiding kan namelijk niet op de avonden of zaterdag plaats vinden. Bel dus snel wanneer je
wilt beginnen dan regelen wij de rest.
Voor een spoedopleiding betaal je bij ons geen extra toeslag (zie prijslijst autorijlespakket Basis) deze
lespakketten en prijzen gebruiken wij ook voor de spoedopleidingen. Helaas zijn wij genoodzaakt
doordat het CBR een nieuw reserveringssysteem heeft ingevoerd om al minimaal 7 weken voor de
examendatum het examen al op naam vast te zetten, dus vroegtijdig aanmelden anders lukt het niet.
Mocht je verder nog vragen hebben dan kun je altijd contact met ons opnemen.
Namens het hele team van verkeersschool Dick Joosten, wensen wij jou via de kortste weg veel
succes met het behalen van je rijbewijs!!
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