Tarieven vanaf 01-01 2021 Meijer Rijopleidingen
Prijs word bepaald door het aantal uren dat de kandidaat nodig heeft om het rijbewijs te kunnen halen. Dit wordt
bepaald door middel van een proefles van 1 uur of een intest van 2 uur. In overleg met de kandidaat word bepaald
welk "pakket" het beste voor hem/haar geschikt is. Er zijn diverse pakketten bestaande uit aantal lesuren en examens.

CBR praktijkexamen

€ 270,00

CBR AVB examen (incl.motorhuur + diensten)

€ 150,00

CBR AVD examen (incl.motorhuur + diensten)

€ 250,00

TTT (Tussen Tijdse Toets) (incl. autohuur + diensten)

€ 250,00

BNOR examen (incl. autohuur + diensten)

€ 295,00

BE examen (incl. BE combinatie huur + diensten)

€ 295,00

Faalangst examen (incl. autohuur + diensten)

€ 335,00

Motorrijles per uur

€

54,00

Autorijles per uur

€

54,00

Aanhanger rijles per uur

€

56,00

Administratiekosten annulering praktijkexamen

€

50,00

iTheorie (4mnd geldig)

€

55,00

Theorie Compleet auto

€

65,00

Theorie-examen + reservering

€

52,00

Rally Xperience (losse boeking)

€

75,00

Intest

€

75,00

Proefles auto

€

35,00

Proefles motor

€

45,00

(Theorieboek auto, 10 uur online examens, Theorie in ‘t kort, Verkeersbordenboek)

Rijles Pakketten
All-in pakket (termijnbetaling mogelijk)
-

€ 2295,00

35 praktijklessen á 60 min
TTT (Tussentijdse Toets)
CBR praktijkexamen
Theorie Compleet
Theorie-examen (reservering door rijschool)
Citytrip naar keuze*
(* uitgebreide autorijles naar Amsterdam of Utrecht of Zwolle)

TOP+ pakket (termijnbetaling mogelijk)
-

TOP pakket (termijnbetaling mogelijk)
-

€ 1995,00

30 praktijklessen á 60 min
TTT (Tussentijdse Toets)
CBR praktijkexamen
iTheorie online
24 praktijklessen á 60min
TTT (Tussentijdse Toets
CBR praktijkexamen

€ 1695,00

Rally pakket (voor de echte autosport liefhebber)

€ 1325,00

- 20 praktijklessen á 60 min
- CBR praktijk examen
- Rally Xperience*
* Ochtend of middag het rally rijden beleven in een echte rallyauto
inclusief lunch, halen en brengen meer info via Fred of Ton

Starterspakket (termijnbetaling mogelijk)

€ 735,00

- 10 praktijklessen á 60 min
- CBR praktijkexamen

Her-examen pakket / overstap pakket

€ 610,00

- 7 praktijklessen á 60 min
- CBR prakijkexamen

Vervolg pakketten
- 6 lesuren pakket
- 9 lesuren pakket
- 12 lesuren pakket
- 16 lesuren pakket

€
€
€
€

315,00
465,00
595,00
790,00

Versnelde Rijopleidingen
-

Intest
22 lesuren pakket
28 lesuren pakket
32 lesuren pakket
40 lesuren pakket

€ 75,00
€ 1375,00
€ 1665,00
€ 1825,00
€ 2225,00

Alle spoedopleidingen zijn inclusief praktijkexamen CBR + administratiekosten
Niet inbegrepen in deze pakketten zijn eventuele herexamen(s) of BNOR-examen(s) en eventuele toeslag(en) op examen(s).

Aanhanger pakketten
-

Intest 2 uur (aanbevolen)

€

75,00

-

Losse lessen

€

56,00

-

6 lesuren pakket + praktijkexamen (dagopleiding)

€ 565,00

-

8 lesuren pakket + praktijkexamen (in overleg)

€ 645,00

- 10 lesuren pakket + praktijkexamen (in overleg)

€ 765,00

Motor pakket A (termijnbetaling mogelijk)
- 17 rijlessen á 60 min
- AVB examen
- AVD examen

€ 1245,00

Motor pakket B
- 13 rijlessen á 60 min
- AVB examen
- AVD examen

€ 1025,00

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden
Meijer Rijopleidingen, Archipel 23-03, 8224 GR Lelystad, whats app/bellen/sms 0613313357
KvK:5126156
info@meijer-rijopleidingen.nl
www.meijer-rijopleidingen.nl

