Voordat je een rijles pakket afneemt vinden wij het belangrijk

De 3 belangrijkste redenen om voor onze

dat je een klik hebt met je instructeur. Ons motto is: “Je

lespakketten te kiezen:

rijopleiding moet professioneel, goed én vooral ook leuk zijn”.
De ervaring, de manier van lesgeven en ‘het beeld dat jij vormt
van je instructeur’ zijn dus de belangrijkste criteria voor het
kiezen van je rijschool. Wij vinden het belangrijk dat je je op je
gemak voelt in de lesauto. Dan leer je namelijk het beste en
kijk je uit naar de volgende rijles!

RIGHT-W

€ 2349

Gratis proefles*

Gratis proefles*
5 rijlessen van 1,5 uur
Stel zelf je pakket samen

Rijlespakketten zijn voordeliger in vergelijk tot losse
rijlessen

2.

Betaling in termijnen behoort tot de mogelijkheden

3.

Professionele én transparante rijlessen: De rijlesapp
geeft real-time info over vervolglessen én je
vorderingen!

EASY-W

€ 399

1.

25 rijlessen van 1,5 uur
Tussentijdse toets

Flexibel combineren

Praktijkexamen

EXTRA-W

ENTIRE-W

€ 2719
Inschrijfkosten € 25,-

Gratis proefles*

Termijnbetalingen (max. 4) € 49,30 rijlessen van 1,5 uur
Tussentijdse toets
Praktijkexamen

Losse rijles € 82,50 (€ 55,- per uur)
Tussentijdse toets € 209,Praktijk examen € 269,Faalangst examen € 329,Online theorie app € 49,95

Transparante prijzen

Betaling in termijnen is mogelijk.

Geen verrassingen!

Wij zijn transparant over onze lesprijzen en
de totale kosten van je rijbewijs. Alle

Hiervoor worden € 49,- administratie

Je betaalt inschrijfkosten omdat je
hiervoor toegang krijgt tot de Plango

vermelde prijzen op onze website en in onze

kosten berekend. Je kunt kiezen tussen
2 óf 4 termijnen.

brochures zijn onder voorbehoud van
tikfouten en prijswijzigingen.

Op onze rijlespakketten en diensten zijn

https://autorijschoolvanwijk.nl/algemene-voorwaarden/

onze algemene
toepassing.

voorwaarden

van

Rijles App . Met deze rijles app bereidt
je je voor op de volgende rijles en zie je
real-time je lesvorderingen.
Makkelijk, duidelijk én professioneel!

