
  

  

  Welkom bij Rijschool Dick Joosten  

  

Allereerst hartelijk dank voor je interesse in ons informatiepakket. Dit is je eerste stap naar de 

kortste weg voor het auto-, motor- of aanhangwagenrijbewijs.   

  

Rijschool Dick Joosten werkt in een zeer groot gebied in de regio ,s  Arnhem , Doetinchem , Nijmegen 

enz  en wijde omgeving .  De instructeur(trice) haalt je elke les thuis op of bij een ophaaladres 

(school, station, werk, etc). Dit is afhankelijk van wat je met de instructeur(trice) afspreekt. Ook is 

het mogelijk om meerdere lessen per week te volgen of meerdere uren achter elkaar. Dit kan zowel 

overdag , ‘s avonds als op zaterdag.   

  

Al meer dan 27 jaar biedt Rijschool Dick Joosten op kwalitatief hoog niveau lessen voor het B (auto 

schakel en automaat), A (motor) AM (bromfiets) en BE (aanhangwagen) rijbewijs voor een 

verrassend lage prijs. De service en kwaliteit staan bij Rijschool Dick Joosten zeer hoog in het 

vaandel. Niet alleen bewaakt de Rijschool dit door middel van enquêtes onder de leerlingen, maar 

worden ook de instructeurs regelmatig bijgeschoold. Het slagingspercentage wordt door het CBR 

gepubliceerd op hun website. Al onze instructeurs hebben maar één doel voor ogen: jou via de 

kortste weg begeleiden naar het behalen van je rijbewijs.  

  

Voor het rijbewijs B lessen wij met diverse merken waaronder: Opel Corsa  , Opel Astra , VW Polo 

enz.    

   

Autorijlespakketten  

Bij verkeersschool Dick Joosten kun je kiezen uit 2 verschillende soorten autorijlespakketten:  

1.Het basis autorijlespakket: deze lespakketten bestaan uit alleen rijlessen en 1 praktijkexamen.  

2.Het autorijlespakket met toets en 1 praktijkexamen: deze lespakketten bestaan uit rijlessen, 1 

tussentijdse toets en 1 praktijkexamen.   

                   

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 reserveren.  

Zorg dat je een theorie examen datum reserveert die kort na de theorieopleiding van zaterdag valt.  

Dan zit alles namelijk nog fris in het geheugen. De cursus kost excl. Examen € 60,- . En neem je bij 

ons een lespakket vanaf minimaal 20 lessen dan zit deze cursus er zelfs helemaal gratis bij.  
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De kor t ste weg naar het auto - 
  en motorrijbewijs 

  

http://www.cbr.nl/
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Webshop  

 Via onze webshop verkopen wij speciale internet zelfstudiepakketten en andere 

theorieleermiddelen  

Voor verdere vragen kun je altijd naar de rijschool bellen.   

  

Je kunt natuurlijk ook kiezen uit één van onze reguliere rijlespakketten: een spoedopleiding (vanaf 9 

dagen) of een examenpakket. De prijzen van de diverse rijlespakketten vind je op de bijgevoegde 

prijslijsten.  

  

Tot slot  

Wij hopen dat we in dit informatiepakket een goed beeld hebben kunnen geven van wat de diverse 

mogelijkheden zijn bij Rijschool Dick Joosten. Je ziet het: je krijgt les van een vaste vakbekwame 

instructeur (mannelijk of vrouwelijk) en les in een  jonge lesauto en rijlespakketten die op maat 

samengesteld worden op jouw wensen voor een betaalbare prijs. Al onze pakketten mag je in 

termijnen betalen tegen 0% rente, het voordeel van een lespakket is dat je een fikse korting krijgt 

waardoor je afhankelijk van het door jouw gekozen lespakket al lest vanaf 43 euro per uur. Lest jij al 

bij ons en breng je een nieuwe leerling aan die ook bij ons autorijles komt volgen dan krijg jij 1 gratis 

autorijles cadeau, voor iedere leerling die jij aanbrengt 1 gratis les. Vraag naar het kaartje leerling 

brengt nieuwe leerling aan. Of je  kiest ervoor om € 25,00 op je bankrekening gestort te krijgen. 

        

Proefles  

We nodigen je graag uit voor een vrijblijvende proefles, die je gratis van ons krijgt wanneer je besluit 

om minimaal een examenpakket van 10 lessen en examen of een van de andere lespakketten bij 

Rijschool Dick Joosten af te nemen. Heb je nog vragen bel dan gerust met ons. We staan je graag te 

woord maar je kunt ook voor nadere informatie na eerst een telefonische afspraak te hebben 

gemaakt daarvoor vrijblijvend langskomen op ons kantoor in Arnhem.  

Je kunt ons ook vinden op internet : www.dickjoosten.nl          

    

  

Namens het team van Rijschool Dick Joosten, wensen wij jou via de kortste weg veel succes met het 

behalen van je rijbewijs!!  

  

Opgelet: in een aantal van onze lesauto’s kan er ook mobiel gepind worden of anders door een 

betaal verzoek (tikkie) . Dit is erg makkelijk en vooral heel erg veilig. Geef vooraf aan als je hiervan 

gebruik wilt maken a.u.b.  

  

Je kunt ons vinden in de regio’s:  Arnhem , Doetinchem , Nijmegen e.o Informeer of wij ook vanuit 

jouw woonplaats lessen.   
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