De kortste weg naar het auto- en motorrijbewijs
Prijslijst: Theorie in 1 dag per 1 januari 2022
Wil je snel slagen voor de theorie voor de auto?
Wij zijn gespecialiseerd in theorie spoedopleidingen voor de auto!
Wij hebben spoedopleiding theorie ontwikkeld waarin alle belangrijke onderdelen van de theorie
worden behandeld. Wij hebben deze opleiding zo compact samengevat dat de opleiding maar 1 dag
in beslag neemt.
De spoedopleiding
De spoedopleiding wordt 1 x per maand gegeven in Arnhem en is altijd op een zaterdag, meestal de
eerste zaterdag van een nieuwe maand. De opleiding begint op zaterdagochtend om 8.45 uur en
duurt tot 16.45 uur. Op deze zaterdag worden alle grond beginselen van de verkeersregels aan de
hand van een interactief systeem via internet uitgelegd. Alle onderwerpen komen dus via bewegende
beelden aan de orde. Verder krijg je natuurlijk ruimschoots de mogelijkheid om vragen te stellen en
worden er proefexamens afgenomen om te oefenen voor het theorie-examen en om te kijken of je
de leerstof wel goed hebt begrepen. De kosten zijn € 60,00 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. Indien je vroegtijdig jezelf opgeeft voor een
theorieopleiding op zaterdag dan kunnen wij het theorie examen ook voor jouw reserveren dan kost
de cursus incl. theorie examen bij het CBR € 100,00
Zorg dat je een theorie examen datum reserveert die kort na de theorieopleiding van zaterdag valt.
Theorieboek
Omdat wij natuurlijk graag willen dat je slaagt voor dit examen, is het belangrijk dat je alvast van te
voren een theorieleerboek doorneemt zodat je voor de dagopleiding toch alvast wat basiskennis
bezit zoals de betekenis van verkeersborden enz. Dit theorieboek kan je bij ons kopen en kost € 26,50
of misschien is er iemand in je omgeving waarbij je een recent theorieboek kunt lenen.
Hoe kan ik mij aanmelden voor de theorieopleiding in 1 dag?
Als je al bij ons lest dan kun je via jouw instructeur je aanmelden voor de dagopleiding theorie je
betaalt dan € 60,00 aan je instructeur. Les je niet bij ons neem dan contact met ons op.
Je krijgt dan van ons een formulier waar de locatie met routebeschrijving en wat andere informatie
op staat . Wij wensen jou veel succes !
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