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De kortste weg naar het auto- en motorrijbewijs
Prijslijst: Bromfietsrijles 2019
Prijzen Bromfietsopleiding:
Dag rijopleiding Bromfiets:
4 uur rijlessen + I-theorie (online leren)+ praktijkexamen € 299,- i.p.v. € 369,Individueel rijopleiding Bromfiets:
4 uur rijlessen (1 op 1)+ Itheorie (online leren)+ praktijkexamen € 369,- i.p.v. € 429,Herexamenpakket:
2 uur rijlessen + examen €199,- i.p.v. € 270,Losse rijles 60 min. € 35,Individueel rijles 60 min. € 50,Praktijk examen € 200,I-theorie (online leren) € 29,-

In Arnhem snel en goedkoop het bromfietsrijbewijs in 1 dag of in enkele dagen
halen!
Voordat je begint aan de (spoed)opleiding bromfietsrijbewijs moet je eerst het theorie
certificaat voor de bromfiets hebben gehaald. Dit certificaat kan je al vanaf 15,5 jaar
halen en meteen als je 16 jaar bent geworden kan je dan de rijopleiding doen voor het
Bromfietsrijbewijs. Voor het leren voor de theorie krijg je van ons een goed
leerprogramma van I-theorie dat zal ervoor zorgen dat je helemaal klaar gestoomd
word voor de theorie examen bij het CBR in Arnhem.
We beginnen de dagopleiding met 4 uur rijlessen door het examengebied en
behandelen we alle belangrijke situaties op die je op het rijexamen kunt tegenkomen.
Tijdens deze dagopleiding leer je alles over de Remtechniek en kijktechniek, de plaats
op de weg, verkeersinzicht en de daarbij behorende verkeersborden en het toepassen
van de verkeersregels. De ervaren bromfietsinstructeur kent alle examenroutes en
volgt je op de bromfiets en kan je ook alle lastige verkeerssituaties goed uitleggen en
voordoen waardoor je alles sneller in je op neemt en daarna goed uitvoert. We lessen
met maximaal 2 kandidaten tegelijk zodat iedereen voldoende aandacht krijgt. voldoet
dat niet dan kan je er altijd nog voor kiezen om individueel les te gaan nemen.
Het praktijkexamen AM doe je bij het CBR in Arnhem. Dit examen duurt ongeveer 25
minuten. Omdat je alles in de ochtend in de praktijk hebt gebracht en hebt geoefend
ben je uiteraard heel goed voorbereid om te kunnen slagen voor je bromfiets rijbewijs.
Heb je liever individueel (1 op 1) rijles? Dat kan natuurlijk ook bij ons. Helm ,
handschoenen enz. kan je van ons gratis lenen tijdens je rijopleiding van de bromfiets.
Wil je ook snel je Bromfietsrijbewijs halen? Bel dan met Rijschool Dick Joosten
tel 026-3818412 of via Whatsapp +31613988219

