Tarieven 01-04-2022

THEORIE
Theorieboek Wegwijzer in het verkeer

€

25,00

Examentraining personenauto met 1020 vragen

€

31,00

Digitaal pakket wegwijzer – 1000 credits

€

50,00

iTheorie (theorie en examentraining geheel digitaal)

€

45,00

Voor personen met lees- of leermoeilijkheden is er de Daisy luisterboek
(+ CD) theorie personenauto

€

30,00

Leerhetverkeer, online vragen oefenen (1 credit = 1 vraag),
250 credits
500 credits
1000 credits (b.v. in plaats van Examentraining boekje)

€
€
€

8,50
16,00
25,00

Theorieles klassikaal, alleen bij voldoende belangstelling, 2 uur

€

25,00

Individueel theorie en/of proefexamen op de rijschool per uur

€

25,00

Reservering CBR theorie-examen B

€

47,00

Rijopleiding In Stappen lesboek

€

24,00

1 Autorijles van 1 uur

€

55,00

1 Autorijles van 1,5 uur

€

82,50

Reservering CBR RIS tussentijdse toets (RIS-toets) – tarief 2022

€ 157,50

Reservering CBR praktijkexamen – tarief 2022

€ 162,50

Geschikt voor PC, Mac, tablet en smartphone.

PRAKTIJK

Bij rijden toets of examen worden 2 lesuren (= incl. les vooraf) berekend.
Betalingsvoorwaarden:
Losse lessen dienen contant per les in de auto afgerekend te worden.
Wij hanteren blokken van 10 lesuren, vooruit te betalen. Aan het begin van ieder blok wordt
een rekening gezonden met een betalingstermijn van 10 dagen.
Tarieven incl. BTW (btw-id nummer rijschool: NL001142336B79):
Boeken en Daisy pakket: 9% BTW
Lessen, Leerhetverkeer, digitaal pakket en doorberekende kosten: 21% BTW
Tarieven van CBR: 0% BTW
Prijswijzigingen voorbehouden.
Kijk regelmatig op de website autorijschooldoornenbal.nl en facebook van de autorijschool
voor informatie en speciale aanbiedingen.
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Wij geven zoveel mogelijk les in blokken van 1,5 uur. De bloktijden zijn: 09.00-10.30 uur;
11.00–12.30 uur; 13.45-15.15 uur en 15.45-17.15 uur.
Nieuwe leerlingen beginnen met lessen van één uur.
ACTIE, aangepast 20 april 2022:
Wil je kennismaken met onze autorijschool? Dit kan met een PROEFLES van één uur,
waarvoor je slechts € 35,-- betaalt als je je daarna inschrijft als leerling en de volledige
opleiding bij ons volgt.
Bij stoppen t/m 20 lesuren wordt het resterende bedrag voor een lesuur nog in rekening
gebracht.
Als je al een gedeelte van de rijopleiding elders hebt gevolgd of als je na de proefles besluit
geen rijopleiding bij ons te gaan volgen of pas minimaal drie maanden later, dan betaal je voor
een uur proefles het gewone uurtarief.
Wil je geen proefles, maar direct beginnen met de volledige rijopleiding? Dan geven we je
een korting op het eerste lesuur van € 20,00 (zie bovenstaande alinea).
Dit betekent dat je eerste 10 lesuren slechts € 53,00 per uur kosten.

EXTRA tot nader orde.
Als jij, gedurende de periode dat je leerling van onze rijschool bent, een nieuwe leerling
aanmeldt, die zich ook inschrijft bij onze rijschool en de rijopleiding volgt, dan ontvang jij:
25% korting op één lesuur!
Deze korting geldt voor maximaal 2 leerlingen.

Op deze manier maak je je eigen lesuren goedkoper!
Vind ons leuk op facebook (via www.autorijschooldoornenbal.nl) en
Vertel eens wat over je rijlessen op “Klanten
Oordelen” (via website of qr-code).

Vind ons leuk op Facebook (ctr + klikken op logo).
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