De kortste weg naar het auto- en motorrijbewijs
Prijslijst: Autorijles (automaat) per 1 januari 2021

Voor de rijles in een automaat hebben wij geen lespakketten maar alleen maar losse lessen , dit omdat veel
leerlingen al eerst in een schakelauto gelest hebben voordat ze overstappen na een automaat auto en dit de
overstap een stuk makkelijker maakt. Verder zijn de kosten voor een rijschool voor een automaat auto een
stuk hoger omdat het aanbod van leerlingen die automaat rijden een stuk minder is dan die van een schakel.

De theorieopleiding gaat bij ons via een versnelde cursus in 1 dag en is altijd op een zaterdag van
8.45 tot 16.45 (1x per maand) in Arnhem. Het theorie examen dien je zelf te reserveren je op
www.cbr.nl je moet wel in bezit zijn van een DIGI D code met sms of app functie om te kunnen
reserveren. Probeer een examen te reserveren kort na de theorie-dag dan zit alles namelijk nog fris
in het geheugen. De cursus kost excl. Examen € 55,- . Soms kunnen wij het theorie examen er ook bij
reserveren maar dit ligt aan het tijdstip van je aanmelding voor de cursus , mocht dit lukken dan kost
de cursus incl. theorie examen € 95,Theoriepakketten
Wil je de theorie liever zelf thuis op de computer via internet leren? Wij verkopen zelfstudie
internetpakketten , al deze leermiddelen zijn te bestellen via onze webshop op dickjoosten.nl
Theorie-examen
Het theorie-examen kun je zelf reserveren via www.cbr.nl of via onze verkeersschool , er wordt dan
wel € 5,00 aan reserveringskosten in rekening gebracht wanneer wij het reserveren.
Prijzen automaat rijles:
Autorijles
Gezondheidsverklaring (online bij CBR invullen)
Theorie-examen, bij het zelf reserveren (CBR)
Toeslag reserveren door de rijschool
Tussentijdse toets
Praktijkexamen (CBR)
Praktijkexamen - Faalangst examen (CBR)
Praktijkexamen (BNOR)
Theorieleerboek, de complete leerstof
Vragen? Bel ons op telnr. 026-3818412
026 – 381 84 12

€ 48,00 per vol uur
€ 39,30
€ 37,00
€ 5,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 340,00
€ 265,00
€ 26,50

Ons adres is; Molenweg 30 in Arnhem42 BM | TEL:

