
NIEUWSBRIEF

AllDrive heef t  sinds jaren haar lesprijs onveranderd op € 29,50 kunnen
handhaven.
Door forse kostenstijgingen in de mobiliteitsbranche past AllDrive nu haar lesprijs voor het
eerst aan.
De lesprijs zal per 1 mei 2011  € 33,- bedragen.
Hiermee is AllDrive nog steeds één van de voordeligste Bovag aangeslo ten
kwaliteitsrijscho len in Nederland.
Ons online en lowcost concept maakt dit voor u mogelijk.
De unieke AllDrive Examen Garantie Regeling blijft onveranderd van kracht.

Boordnavigat ie verplicht  onderdeel CBR-examen.
Per 1 september 2011 zal het instellen en rijden met navigatieapparatuur in de auto  als vast
onderdeel van het cbr-examen verplicht worden gesteld. Voor het instellen van de
navigatieapparatuur wordt de examenkandidaat geacht de auto  eerst op een veilige plek stil te
zetten.

ONS BEST E AANBOD

RIJLES IN AMSTERDAM
Gespecialiseerde Bovag
rijschoo l.
Lesprijs  € 33  per  60
minuten rijles. 
inclusief de unieke AllDrive
examengarantieregeling.

AllDrive is hiermee één van de
voordeligste Bovag rijscho len
in Amsterdam.

EXAMENGARANT IE

De unieke AllDrive
examengarantieregeling ...
ook weer in 2011!
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Stuur hanteren met  de handen in de zg. kwart  voor 3 stand.
Dr britse trauma arts Mark Chong concludeert na gedegen onderzoek naar verwonding agv
het uitklappen van de airbag, dat het veiliger is om het stuur op de zg. kwart voor 3 stand vast
te houden.

De proef  "begeleid rijden" medio 2011 ingevoerd? 
Jongeren v.a. zestienenhalf jaar oud mogen theorie-examen doen en praktijklessen vo lgen
voor rijbewijs B. Vanaf 17 jaar mogen zij praktijkexamen doen. Tot 18 jaar mag alleen in
Nederland en met begeleider worden gereden. De geldigheid van het theoriecertificaat wordt
verlengd to t 18 maanden. (was 12 maanden)

Eisen waaraan een begeleider moet  voldoen.
De begeleider mag coachen maar zelf geen bestuurdershandelingen uitvoeren en heeft
minimaal 10 jaar een rijbewijs. Verder heeft de begeleider geen antecedenten zoals EMG of
EMA. De begeleider is niet onder invloed van alcoho l en o f drugs o f medicijnen die de
rijvaardigheid ernstig kunnen beïnvloeden. (met rode sticker)

Een cursus voor begeleider is nog niet verplicht in Nederland. Uit onderzoek is gebleken dat
er wel behoefte zal zijn naar kennis en skills om de taak van begeleider veilig, effectief en
plezierig te houden. In Duitsland waar het begeleid rijden al eerder is gestart, is veel vraag
naar de trainingen begeleid rijden voor begeleiders.
Bel Peter voor informat ie over de zg. 2toDrive Begeleiderst raining.  

GRAT IS INTAKELES

Met AllDrive meer zekerheid
voor en geslaagde rijopleiding.
Ook voor een geslaagde
Theoriecursus met rijexamen
garantie zit je goed bij AllDrive
en Partners. Kies je voor jezelf
- dan kies je voor Alldrive en
Partners.

ALLDRIVE
Postadres:
Postbus 9046
1006 AA Amsterdam

Tel: 020 772 30 55
Gsm: 06 142 06 222
Email: info@alldrive.nl

Bankrekening ALLDRIVE 
AMSTERDAM: ING BANK 450 49 46 
KvK. te Amsterdam: nr. 34295172 
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