
Praktijkexamen AVB  € 165,00 

Voor meer informatie kijk op www.rijschooleerstestap.com of neem contact op via 06-2030 7169

Prijzenper 01/01/2020.  Alle lessen dienen vooruit betaald te worden. Pakketprijs geldt alleen als het bedrag voorafgaand aan de eerste les betaald is. Er is 
geen restitutie mogelijk, studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig plannen van de lessen (online). Op alle diensten zijn algemene voorwaarden van 

toepassing, beschikbaar op aanvraag en op de website: www.rijschooleerstestap.com. Prijzen zijn inclusief BTW.

*Compleet lespakket bestaat uit: 30 rijlessen, Tussentijdsetoets, 
Praktijkexamen en rijlesboek

Motorrijlessen duren 60 minuten per les per minimaal 2 lessen. Examens 
zijn inclusief kosten examen CBR, gebruik lesmotor en begeleiding. Eigen 
Verklaring zelf te regelen bij het CBR. Motormaterialen zoals helm, kleding 
en schoenen zijn beschikbaar in gangbare maten voor lessen en examen 
obv beschikbaarheid.
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Bromfiets - theorie + oefenen online  € 35,00 
Praktijk-rijlesboek  € 15,00 

Online oefenen  € 29,95 
Online theorie & oefenen  € 49,95 

Theorie oefenboek  € 22,50 Theorie oefenboek  € 22,50 
Online theorie  € 29,95 Online theorie  € 35,00 

Theorie examen  € 45,00 Theorie examen  € 45,00 
Theorie leerboek  € 25,00 Theorie leerboek  € 25,00 

Tussentijdsetoets  € 160,00 

Auto theorie Motor theorie

Autorijlessen duren 60 minuten per les. Examenprijzen zijn inclusief 
kosten examen CBR, gebruik lesauto en begeleiding, exclusief Eigen 
Verklaring (zelf te regelen bij het CBR).

Herexamen, incl 5 lessen  € 395,00 
Praktijkexamen AVD  € 260,00 

Pakket 30 lessen  € 1.170,00 

Praktijkexamen  € 225,00 
Compleet lespakket*  € 1.395,00 

Pakket 20 lessen  € 785,00 Pakket 40 lessen  € 1.420,00 
Pakket 50 lessen  € 1.750,00 

Losse les  € 42,50 Pakket 20 lessen  € 730,00 
Pakket 10 lessen  € 402,50 Pakket 30 lessen  € 1.080,00 

Auto praktijk Motor praktijk

Proefles  € 15,00 Pakket 10 lessen  € 370,00 


