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Autorijscholen - Noord-Brabant  (volgorde: op plaats)
Rijscho o l Gids  Een online gids met een compleet overzicht van rijscho len in Nederland. Overzichtelijk

gerangschikt per provincie en plaats. Det ails...
 
St udent  Rijbewijs  Vraag hier gratis informatie bij 1 o f meerdere autorijscho len o f motorrijscho len in de eigen

regio  en ontvang interessante kortingen. Ook voor niet-studenten. Det ails...
 
Aut o rijscho o l Co enen 
's-Hert o genbo sch  

Rijschoo l met geheel verzorgde rijopleidingen, in de vorm van paketten o f losse lessen.
Kijkt bij aanvang naar de mogelijkheden van de cursist. Op basis van deze gegevens wordt
een op maatgemaakt traject ontwikkeld. Det ails...

 
Aut o rijscho o l Pijnenburg
's-Hert o genbo sch

 

Rijschoo l waar je terecht kunt algemene
rijopleidingen, RISopleiding en een
spoedopleiding. Beschikt over
mogelijkheden voor gespreide betaling en
het lessen met een vaste instructeur.
Det ails...

   

 
Aut o rijscho o l T ime2drive
's-Hert o genbo sch

 

Is vooral actief in de omgeving van Den
Bosch. Voor een vlo tte en degelijke
rijopleiding, afgestemd op eigen wensen en
talenten. Rookvrije les-auto , vaste instructeur.
Det ails...

 
Rijscho o l August in
's-Hert o genbo sch

 

Specialist in spoedopleidingen en het auto ,
motor- en aanhanger certificaat. Heeft
meerdere vestigingen: Druten (Gld),
Culemborg (Gld), Zaltbommel (Gld) en 's-
Hertogenbosch (NBr). Det ails...

 
Rijscho o l Didact iek
's-Hert o genbo sch

 

Heeft vestigingen in Nijmegen, Den Bosch,
Utrecht en Arnhem. De lessen zijn in
pakketvorm en los in te kopen. Het is een
SRB erkende rijschoo l. Simpele maar
overzichtelijke website. Det ails...

 
So epel Do o r De Bo cht Autorijschoo l die zich onderscheidt van de meeste rijscho len door het geven van rijles aan
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Bijles wiskunde thuis
Thuis individuele bijles wiskunde door een
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So epel Do o r De Bo cht
Bergeijk  Autorijschoo l die zich onderscheidt van de meeste rijscho len door het geven van rijles aan

mensen die meer moeite moeten doen om het rijbewijs te halen. Det ails...
 
Rijscho o l Marco
Bergen o p Z o o m  Rijschoo l waar je naast auto lessen ook motorlessen kunt vo lgen. Je hebt altijd dezelfde

instructeur en rijdt altijd in dezelfde auto  waar je ook mee op examen gaat. Det ails...
 
Aut o rijscho o l Vo gelzang
Bo ekel  Je kunt er terecht voor je auto-, en bromfietstheorie. Naast diverse pakketten kun je ook

kiezen voor een tussentijdse toets. Lid van de BOVAG. Det ails...
 
Verkeersscho o l Beumers
Bo xmeer  

Rijschoo l waar je terecht kunt voor een vrachtwagen, aanhangwagen, motor en
personenauto-rijbewijs. Aangeslo ten bij de Bovag. Simpele maar overzichtelijke website.
Det ails...

 
Jo uw Rijscho o l
Breda  

Rijschoo l voor de regio  Breda. Les in een compacte en sportieve auto , welke is voorzien
van airco  en stuurbekrachtiging. De rijlessen duren 60 minuten o f, in overleg, langer.
Det ails...

 
Marco  Pas Aut o rijscho o l
Breda  Rijschoo l waar je op een leuke, snelle maar vooral een leerzame manier je rijbewijs kan

halen. Det ails...
 
Rijscho o l Yello w
Breda  Een vo lledige opleiding met veel begeleiding en ondersteunend materiaal om van jou een

bekwame chauffeur te maken. Det ails...
 
Verkeersscho o l Blo m
Breda  

Verzorgt al meer dan 35 jaar rijopleidingen voor alle rijbewijzen; chauffeursdiploma's,
certificaten voor gevaarlijke sto ffen en logistieke opleidingen, anti-slipcursussen etc.
Det ails...

 
 

St udent Rijbewijs - Vraag gratis informatie bij een o f meerdere autorijscho len o f motorrijscho len in jouw regio  en
ontvang interessante kortingen. Natuurlijk ook voor niet-studenten!
>> Uw link ook hier?

  
Verkeersscho o l Kant ers 
Breda  

Je kunt hier terecht voor je; Categorie B personenauto , Categorie E bij B
aanhangwagen/caravan, Categorie A motor, zowel lichte als zware categorie en Caravan
trainingen. Beschikt over het 3 sterren kwaliteitslabel. Det ails...

 
Aut o rijscho o l Pet er v Heeswijk
Cuijk  Rijschoo l waar je les krijgt en rijexamen hebt in een Peugeot 407. Hebben diverse

pakketten maar je kunt er ook los lessen vo lgen. Det ails...
 
E-Car
Cuijk  

Vo luit Eerste Cuijkse Auto-Rijschoo l. De leswagen is een XL uitvoering van de Seat Altea.
Doordat de rijschoo l al geruime tijd bestaat komen regelmatig leerlingen van de derde
generatie langs. Det ails...

 
Rijscho o l Jo o st en
Deurne  Kiezen voor meerdere mogelijkheden zoals, spoedopleiding, RIS opleiding o f reguliere

opleiding. Theorielessen worden ook verzorgd. Det ails...

 Hobby
 Motorclubs
 Te le visie
 
 Nieuw
 Ethie k
 Humanisme
 Parke re n Airport
 Parke re n Airport
 Vide oproduct ie s
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Aut o rijscho o l Bravo
Eindho ven  Richt zich op de doelgroepen; mensen die het rijbewijs willen halen o f diegene met een

rijbewijs die behoefte heeft aan een opfriscursus. Heeft diverse aanbiedingen. Det ails...
 
Aut o rijscho o l Eindho ven
Eindho ven  

Ze staan bekend in de regio  als een rijschoo l met kwaliteit en goedkoop in rijlessen
(vo lgens CBR normen) met een hoog slagingspercentage. Ze begeleiden de leerling via
een snelle en veilige route naar het behalen van haar/zijn rijbewijs. Det ails...

 
Dekker/Meurs Rijo ple idingen
Eindho ven  

Hebben als belangrijkste kenmerken; opleidingen op maat, rijlessen met garantie en een
modulaire rijopleiding. Beschikt over een groot aantal verschillende opleidingen /
cursussen. Det ails...

 
Jo in Rijo ple idingen
Eindho ven  Een jonge onderneming gevestigd in Eindhoven. Geeft les voor zowel auto  als motor. Het

is ook mogelijk speciale faalangsttraining te krijgen. Det ails...
 
Rijscho o l van den Wildenberg 
Eindho ven  Verzorgt theoriecursussen en rijlessen tegen zeer scherpe prijzen. Geven ook brommer-

en motorrijles in Eindhoven en naburige plaatsen. Det ails...
 
Rijscho o l Van den Wildenberg 
Eindho ven  

Opleidingscentrum waar je terecht kunt voor het auto-, motorrijbewijs, het brommer
certificaat o f het leren rijden met een aanhanger. Beschikt over een prijslijst en een
gastenboek. Det ails...

 
Verkeersscho o l Blo m
Et t en-Leur  

Verzorgt al meer dan 35 jaar rijopleidingen voor alle rijbewijzen; chauffeursdiploma's,
certificaten voor gevaarlijke sto ffen en logistieke opleidingen, anti-slipcursussen etc.
Det ails...

 
Aut o rijscho o l Lest  ' t  Best
Fijnaart  

Rijschoo l waar je terecht kunt voor je rijbewijs B. Beidt extra service d.m.v. online theorie
cursus, ondersteunende theorie-DVD's, maatwerk opleidingen en de mogelijkheid to t een
gratis en vrijblijvend intakegesprek. Det ails...

 
Rijscho o l Peek
Fijnaart  Nederlandse autorijschoo l. 3 sterren kwaliteitsrijschoo l voor de regio  West Brabant en

Zeeland. Det ails...
 
Rijscho o l Breda 
Geert ruidenberg  

Verzorgen een zeer breed pakket aan opleidingen, zoals de opleidingen voor het behalen
van het brommerrijbewijs, motorrijbewijs, busrijbewijs, vrachtautorijbewijs, autorijbewijs en
aanhangerrijbewijs. Det ails...

 
Aut o rijscho o l Mario s Smulders
Geldro p  

Auto- en motorrijschoo l. Biedt spoedopleidingen auto  vanaf 4 weken en voor motor al
vanaf 4 dagen. Beschikt over een KNMV gediplomeerde motor-rij- instructeur en BOVAG 3
sterren certificaat. Det ails...

 
Ger v/d Berk Verkeerscent rum
Geldro p  

Rijschoo l die is aangeslo ten bij de SEAN.(Stichting Erkende Auto  rijscho len Nederland).
Heeft geen wachtlijsten. Verzorgd Auto-, Motor-, en Aanhangwagen praktijklessen en
theorielessen. Det ails...

 
Aut o rijscho o l Pet er v Heeswijk  Rijschoo l waar je les krijgt en rijexamen hebt in een Peugeot 407. Hebben diverse
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Grave  pakketten maar je kunt er ook los lessen vo lgen. Det ails...
 
Aut o rijscho o l Ine van Gilst
Hapert  

Auto- en Motorrijschoo l voor de Kempen. Ze verzorgen rijopleidingen in de categorie auto
en diverse compacte cursussen. Tijdens het lessen kun je, vrijblijvend, een proefexamen
(Tussentijdse Toets) bij het CBR afleggen. Det ails...

 
Aut o rijscho o l Michel van Uden
Herpen  

Heeft als doel mensen op een zeer gemotiveerde toch ontspannen manier op te leiden to t
een, sociale en veilige automobilist. De leswagen is een Ford Focus 1.8  TDDI. Er wordt
gereden in een rookvrije auto . Det ails...

 
Verkeersscho o l Oerlemans
Nuenen  Ze verzorgen de rijopleiding voor personenauto  B (eventueel een automaat).

Gespecialiseerd in gehandicaptenrijles in een aangepaste leswagen. Det ails...
 
Jo uw Rijscho o l
Oo st erho ut  

Rijschoo l voor de regio  Oosterhout. Les in een compacte en sportieve auto , welke is
voorzien van airco  en stuurbekrachtiging. De rijlessen duren 60 minuten o f, in overleg,
langer. Det ails...

 
Rijscho o l Cubo
Oplo o  

Je kunt hier terecht voor het behalen van je; autorijbewijs (ook automaat),
aanhangwagenrijbewijs en motorrijbewijs. Biedt hiernaast de theorie en praktijkcursus
klassikaal voor de auto . Det ails...

 
Rijscho o l van Z uylen
Oss  

Rijschoo l lid v/d Bovag, RIS gecertificeerd en KNMV gediplomeerd. Je kunt hier terecht voor
opleidingen en cursussen op het gebied van auto , motor, aanhangwagen en caravan.
Det ails...

 
Aut o rijscho o l Willy v Summeren
Overlangel  

Rijschoo l actief in de regio ; Ravenstein, Herpen, Overlangel, Grave, Berghem, Demen,
Schaijk, Reek, Deursen en Dieden. De leswagens zijn de nieuwe Opel Zafira`s. Beschikt
over een rijsimulator. Det ails...

 
Rijscho o l Keep Driving
Rijen  

SRB erkende autorijschoo l. Heeft als doel zelfbewuste en veilige bestuurders naar het
rijbewijs te begeleiden die vlo t, veilig en zelfstandig aan het vekeer kunnen gaan
deelnemen. Det ails...

 
Rijscho o l Senda
Ro o sendaal  

Er wordt gewerkt vo lgens de laatste methodes, waarbij een individuele benadering voorop
staat. Mede hierdoor behalen ze al jaren één v/d hoogste slagingspercentages uit de regio .
Det ails...

 
Ro o sendaal's rijscho o l
Ro o sendaal  Verzorgd lessen in de regio  (Breda, Bergen op Zoom, Etten-leur en omliggende kleinere

gemeenten). Ze halen je thuis op en brengen je ook weer thuis. Det ails...
 
Aut o rijscho o l van de Vo rst
Ro smalen  Kleine persoonlijke genormeerde rijschoo l. Verzorgd lessen voor zowel auto  en motor

certificaten. Werkt met de RIS-methode en is BOVAG gecertificeerd. Det ails...
 
Piet ers Rijo ple idingen
Ro smalen  Een rijschoo l waar je op een een leuke, snelle maar vooral voordelige en leerzame manier

je rijbewijs kunt halen. Det ails...
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Rijscho o l Walt er
Sint -Oedenro de  

Auto  en motorrijschoo l. Biedt cursussen en opleidingen voor motor, auto  en
aanhangwagen. Beschikt over het Bovag drie sterren certificaat. Werkt met de Rijopleiding
In Stappen methode. Det ails...

 
Mario  Smulders
So meren  

Auto- en motorrijschoo l. Ze bieden spoedopleidingen auto  vanaf 10 dagen en voor motor
al vanaf 4 dagen. Bromfiets opleiding in 1 dag. KNMV gediplomeerde motor-rij- instructeur
en BOVAG rijschoo l. Det ails...

 
Rijscho o l Lat ho uwers 
So n en Breugel  Rijschoo l voor de regio  Son en Breugel en Eindhoven. Kwaliteit en persoonlijkheid staan

voorop. Det ails...
 
Rijscho o l Wegwijs
So n en Breugel  Verzorgt rij-  opleidingen voor het behalen van de rijbewijzen: Personen auto  ( B - rijbewijs )

en het Motor ( A - rijbewijs ) en het brommercertificaat. Det ails...
 
1's Visio ns
T ilburg  

AutoRijles en autoBijles. Goedkope theorie verkeerslessen. Ook trainingen veilig werken
met de heftruck en/o f reachtruck. Voor beginners en gevorderden (herhaling). Webwinkel
met allerlei spullen op het gebied van rijlessen. Det ails...

 
Aut o rijscho o l Marcel van Rie l
T ilburg  

Rijschoo l waar het contact met leerlingen centraal staat. Je rijdt in een audi A3 en vo lgt
lessen van dezelfde instruscteur. De diverse rijopleidingen worden op maat gemaakt.
Det ails...

 
van Kempen Rijo ple iding
T ilburg  

Nederlandse rijschoo l. Biedt diverse mogelijkheden in opleidingen voor het behalen van
het rijbewijs categorie B. Beschikt over een on-line theorie cursus voor zowel
personenauto  (cat.B) als ook Bromfiets (cat.F). Det ails...

 
Verkeersscho o l Blo m
T ilburg  

Verzorgt al meer dan 35 jaar rijopleidingen voor alle rijbewijzen; chauffeursdiploma's,
certificaten voor gevaarlijke sto ffen en logistieke opleidingen, anti-slipcursussen etc.
Det ails...

 
Aut o rijscho o l DARO
Ulvenho ut  

Vo luit De Andere Rij Opleiding. Biedt; een slipcursus, de tussentijdse toets, de rijopleiding in
stappen, de NO-Risk garantie, gebruik van het navigatiesysteem, het nieuwe rijden, Step by
Step en inzet van een automaat bij module 1. Det ails...

 
Aut o rijscho o l Bo t t eram
Valkenswaard  Autorijschoo l Botteram voor Valkenswaard en omgeving. Det ails...

 
Verkeersscho o l Do mmelen
Valkenswaard  

Biedt een scala aan diverse opleidingen aan voor auto , motor en aanhangwagen. Geen
kandidaten ophalen o f thuisbrengen, dus de vo lle lestijd besteden aan de rijopleiding. Ook
spoedopleidingen. Det ails...

 
Aut o  en mo t o rrijscho o l Maas 
Veghel  Rijschoo l voor het auto- o f motorrijbewijs. Streven is elke cursist zodanig voor te bereiden

dat slechts 1 rijexamen nodig is. Heeft hierdoor een hoog slagingspercentage. Det ails...
 
Aut o rijscho o l Vrancken
Veldho ven  

Niet alleen het roze pasje halen, maar vooral je je veilig en vertrouwd voelen tijdens het
autorijden en dat je op jezelf kunt vertrouwen in de drukte van het huidige verkeer.
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Det ails...
 
Rijscho o l Ro y 
Veldho ven  

Stelt zich ten doel het leren autorijden voor iedereen mogelijk te maken. In de rijlesfilosofie
staan vaardigheid, inzicht en gevaarherkenning centraal. Je kunt er terecht voor het motor,
auto  en e achter b rijbewijs. Det ails...

 
Rijscho o l T heo  Cudo k
Veldho ven  Rijschoo l waar er wordt gereden in een Peugeot 207CC Feline. Theorieopleiding wordt in

eigen beheer gegeven en geheel door de rijschoo l verzorgd. Det ails...
 
Rijscho o l van der Heiden
Veldho ven  

Heeft als voornaamste doel: "Het behalen van je rijbewijs". Dit proberen ze te bereiken
door vakkundige begeleiding die aangepast is aan je eigen leertempo en capaciteiten.
Det ails...

 
Rijscho o l Jan Heezen 
Waalre  

Ze geven rijles in Aalst-Waalre, Eindhoven, Valkenswaard, Riethoven, Bergeyk,
Westerhoven en Veldhoven. Is een v/d weinig bezitters van het BOVAG drie sterren BOVAG
certificaat. Det ails...

 
van Gerwen Rijscho o l
Z eeland  

Nederlandse rijschoo l, personenvervoerder en verhuurbedrijf. Je rijdt in een nieuwe
Peugeot 406/407. Ook Rijopleiding in Stappen 'RIS' is mogelijk. Indien gewenst geven ze
ook rijles B automaat in een Susuki Swift. Det ails...

 

 

  

 

 Services  Opt ies bij deze pagina  Co lo f o n

Folkers Rijopleidingen www.fo lke rsri jo p le id ing e n.nl
Autorijschool te Onstwedde Voor cat B en E
achter B

Fitness aerobic opleiding www.trainthe traine rs.nl
workshops en opleidingen voor de f itness- en
dansprof essional

eBay Motors Official Site www.e BayMo to rs.co m
Deals on vehicles, parts & more. Dream it, f ind it,
buy it!

CBR auto theorie examen? the o rie sho p .nl/CBR-le sme tho d e
Alle of f iciële verkeersleermiddelen boek, cd-rom
en online CBR examens
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