Prijslijst per 1 januari 2019
De praktijklessen voor auto, motor en bromfiets zijn lessen van anderhalf uur of een meervoud daarvan.
Deze tijd hebben wij nodig om u zo goed mogelijk op te leiden in het gebied waar u ook examen gaat doen.

AU TO R IJ L ES
Auto rijles 90 minuten

(60 minuten = € 48,00)

€

70,00

Aanvraag tussentijdse toets

€ 240,00

Aanvraag eerste praktijkexamen

€ 240,00

Aanvraag her-praktijkexamen

€ 240,00

Faalangst examen

€ 345,00

Aanvraag praktijkexamen BNOR

€ 275,00

M OTO R R IJ L ES
Motor rijles (90 min.) twee leerlingen tegelijk

(60 minuten = € 47,00)

€

68,00

Motor rijles (90 min.) privé les

(60 minuten = € 56,00)

€

82,50

Aanvraag voertuigbeheersing motor (AVB)

€

87,50

Aanvraag verkeersdeelname motor (A, A2)

€ 255,00

Aanvraag verkeersdeelname motor herexamen (A, A2)

€ 255,00

Aanvraag verkeersdeelname motor BNOR

€ 295,00

Vanaf 1 november 2017 mogen de gezondheidsverklaringen (Eigen Verklaring) niet meer door de rijschool verzorgd
worden. U dient via www.cbr.nl ‘Mijn CBR’ zelf de verklaring in te vullen. U betaalt hiervoor rechtstreeks een bedrag
van € 37,80 aan het CBR (tarief 2019).

B R O M FI E T S R IJ L ES
Bromfiets rijles (90 min.) twee leerlingen tegelijk

(60 minuten = € 47,00)

€

68,00

Bromfiets (90 min.) privé les

(60 minuten = € 56,00)

€

82,50

Aanvraag bromfiets praktijkexamen

€ 180,00

Aanbieding alles-in-één:
5½ uur praktijkles + 1x theorie + 1x examen,

van € 519,00 voor

€ 497,00

van 435,00 voor

€ 413,00

Of:
5½ uur les + praktijkexamen,
Vraag naar de voorwaarden.
Wij lessen met maximaal twee leerlingen tegelijk.
Van MotoPort Wateringen ontvangt u ook nog een cadeaubon t.w.v. € 50,00 (vraag naar de voorwaarden).
Theorie-examen CBR zelf aanvragen via www.cbr.nl (DigiD nodig!)

€

33,00

Indien de rijschool het examen voor u moet regelen:

€

49,00

(Indien u niet aanwezig kunt zijn op afgesproken examentijd kan geen geld terug worden gevraagd).
Theorie examen CBR (individueel)

€ 105,50

(Individueel examen kan alleen door de rijschool worden aangevraagd!)
Theorie examen extra tijd en met spraak (bv. bij dyslexie)

€

43,50

Indien de rijschool het individueel examen voor u moet regelen:

€

56,00

€

50,00

THEORIE OPLEIDINGEN
I- Theorie Auto, Motor, Bromfiets (alles digitaal), € 69,00 maar bij ons slechts

Indien u bij ons de praktijkopleiding gaat volgen betaalt u slechts € 35,00 voor de I- Theorieopleiding!

Houdt er rekening mee dat als u besluit om gebruik te maken van een van de onderstaande lespakketten,
u overdag op werkdagen (maandag t/m vrijdag) beschikbaar moet zijn.

L ES PA K K E T T E N AU TO
(worden alleen verkocht na een intest van anderhalf uur = € 70,00 )
20 uur + praktijkexamen

€ 1200,00

25 uur + praktijkexamen

€ 1440,00

30 uur + praktijkexamen

€ 1680,00

35 uur + praktijkexamen

€ 1920,00

40 uur + praktijkexamen

€ 2160,00

45 uur + praktijkexamen

€ 2400,00

L ES PA K K E T T E N M OTO R
(worden alleen verkocht na een intest van anderhalf uur = € 68,00 i.p.v. € 82,50)
12 uur + examen voertuigbeheersing (AVB)

€ 722,00

(4 lessen van 3uur. + 90 min. incl. examentijd)
Voor privéles geldt een toeslag van €121,50 = € 843,50
12 uur + examen verkeersdeelname A)

€ 866,00

(8 lessen van 90 min. + 1 uur voor het examen)
Voor privéles geldt een toeslag van €117,00 = € 983,00
LET OP: De lespakketten worden alleen verkocht na een intest.
De intest moet u contant betalen voor de aanvang van de intest.
De intest is dus alléén voor een meerdaagse opleiding
Een proefles kan natuurlijk ook! Dit kost: €68,00 i.p.v. € 82,50 voor de bromfiets of de motor.
Voor de auto €70,00
Een proefles is altijd anderhalf uur.
De proefles moet u contant betalen !
Na de proefles kunnen we dan een advies geven wat u aan lessen nodig heeft om een goede kans van slagen te hebben.

Mocht u al in het bezit zijn van een rijbewijs en wilt u “opfrislessen” volgen
of voor een CBR rij-test uitgenodigd zijn, dan bent u bij ons aan het goede adres!

W I J H O U D E N U G R A AG M O B I E L !

Auto- en motorrijschool Sjaak Buijs
Leeuwerik 77
2295 PG Kwintsheul
Telefoon 0174-296864
Email: sbuijs(at)kabelfoon.nl
Voor motorlessen werken we vanuit een kantoor
in de zaak van MotoPort in Wateringen.
MotoPort
‘s-Gravenzandseweg 29-30
2291 PE Wateringen

