
                                                    

 Pakket  Prijs  

Autorijlespakket (1)  

   20 autorijlessen van 1 uur                  

   1 praktijkexamen (CBR)  

          Gratis theorie-dagcursus  

 

Autorijlespakket (2)  

   25 autorijlessen van 1 uur                

   1 praktijkexamen (CBR)  

          Gratis theorie-dagcursus 

 

Autorijlespakket (3)  

   30 autorijlessen van 1 uur                

   1 praktijkexamen (CBR)  

          Gratis theorie-dagcursus 

 

Autorijlespakket (4)  

   35 autorijlessen van 1 uur                 

   1 praktijkexamen (CBR)  

          Gratis theorie-dagcursus 

 

Autorijlespakket (5)  

   40 autorijlessen van 1 uur                           

    1 praktijkexamen (CBR)           

          Gratis theorie-dagcursus     
 

        

 

 

€ 1270,00 of in 4 termijnen van € 317,50 

€ 1540,00 of in 5 termijnen van € 308,00 

  

€ 1810,00 of in 6 termijnen van € 301,70 

  

€ 2080,00 of in 7 termijnen van € 297,15 

  

€ 2350,00 of in 8 termijnen van € 293,75 

 

Wanneer tijdens de rijopleiding mocht blijken dat je wat meer lessen nodig hebt dan het aantal 

lessen die er in jouw lespakket zitten kan dit lespakket gewoon worden aangevuld met losse 

autorijlessen van € 54,00 per vol uur. 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.  

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

een lespakket vanaf minimaal 20 lessen dan zit deze cursus er zelfs helemaal gratis bij.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

De kor t ste weg naar het auto - 
  en motorrijbe wijs 

  

   Prijslijst: Autorijles  met automaat     
  per 1  januari      2023 

http://www.cbr.nl/
http://www.cbr.nl/


 

Theoriepakketten: 

 

Wil je de theorie liever zelf thuis op de computer via internet leren?  Wij verkopen zelfstudie 

internetpakketten , al deze speciale leermiddelen  zijn te bestellen via onze website 

www.dickjoosten.nl.  en daar op onze webshop te bestellen. 

 

Theorie-examen  

Het theorie-examen kun je zelf reserveren via www.cbr.nl  of via onze rijschool , er wordt dan wel  

€ 5,00 aan reserveringskosten in rekening gebracht wanneer wij het reserveren.  

  

Wij hebben ook 2 examenpakketten:    

   10 autorijlessen en 1 CBR praktijkexamen voor  € 715,00 of in 2 termijnen van € 357,50 

   15 autorijlessen en 1 CBR praktijkexamen voor €  985,00 of in 3 termijnen van € 328,35 

  

Mocht je onverhoopt gezakt zijn voor je praktijkexamen dan hebben wij ook nog een andere 

aanbieding; het pleisterpakket. Dit zijn 5 autorijlessen en 1 praktijkherexamen voor € 480,00 (geen 

termijn betaling mogelijk). Het is ook mogelijk om losse lessen en een praktijkexamen te nemen, 

alleen is een  autorijlespakket altijd veel voordeliger.   
  

De prijzen zijn dan:  

Autorijles  €   54,00 per vol uur  

Gezondheidsverklaring ( online bij CBR invullen )  €   41,00   

Theorie-examen, bij het zelf reserveren (CBR)  €   41,00 

Individueel Theorie examen (CBR)                                   € 100,00 

Toeslag theorie ex. reserveren door de rijschool  €     5,00  

Tussentijdse toets  € 257,50  

Praktijkexamen (CBR)  

Praktijkexamen - Faalangst examen (CBR)   

Praktijkexamen (BNOR)   

Theorieleerboek, de complete leerstof  

€ 257,50 

€ 345,00    

€ 275,00    

€   27,50 

 

Versnelde opleiding: 

Heb je het rijbewijs heel snel nodig, dan kun je een versnelde rijopleiding volgen. Je betaalt 

daarvoor geen toeslag bij ons.  
  

Vragen?  

Heb je verder nog vragen dan kun je ons altijd bellen. Je kunt ook eerst een proefles nemen om te 

kijken welk pakket het meest geschikt is voor jou. Deze proefles is gratis als je daarna besluit om 

een lespakket van minimaal 10 lessen en examen  te nemen bij ons.                              
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