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Spo edo pleiding

Spoedopleiding

Steeds vaker kiezen mensen ervoor, de gehele rijopleiding binnen enkele weken af te ronden.

Hiervoor hebben we de spoedopleiding....

De procedure:

 

Int est  

In de eerste plaats zal de kandidaat een intest doen, waarin wordt gekeken o f hij/zij vaardigheid

genoeg heeft om een dergelijk snelle opleiding met succes te kunnen afronden. 

Deze intest duurt 2 uur en is geheel vrijblijvend.

Hierbij zal ook het niveau worden vastgesteld. 

Niveau A = 28 lessen + Tussentijdse Toets + Examen. 

Niveau B = 34 lessen + Tussentijdse Toets + Examen. 

Niveau C = 42 lessen + Tussentijdse Toets + Examen. 

Niveau D = 49 lessen + Tussentijdse Toets + Examen. 

Niveau E = 54 lessen + Tussentijdse Toets + Examen.

Niveau F = 58 lessen + Tussentijdse Toets + Examen.

Naam

Gsm

Wij bellen u t erug



Laat je naam en telefoonnummer

achter en we bellen je terug.

 

 

Laat st e  nieuws

CBR scherpt

examenvoorwaarden aan tegen

fraude

Adviesprijs voor een uur rijles:

minimaal 50 Euro.
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Na vaststelling van het niveau, zullen, bij accoord van de kandidaat,

de data voor de TTT; het examen en de lestijden worden

afgesproken.

De opleiding kan in zijn geheel worden gepland o f per week. 

De lessen vinden plaats op werkdagen (ma-za)  tussen 08.00 en 18.00 uur. 

De opleiding zal in zijn geheel 3-6  weken in beslag nemen, afhankelijk van de mogelijkheden

van de kandidaat.

De kandidaat moet vóór de TTT in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat. * 

Vanwege de (ver-)korte tijdsduur van de opleiding, adviseren wij "spoed"-kandidaten dringend

een theoriecursus te vo lgen, zodat je niet in de problemen komt met je TTT of examen.

Ko st en 

Intest: (2 uur)       €     84,-         

Opleiding niveau A  €  1628,-                         

Opleiding niveau B  €  1879,- 

Opleiding niveau C  €  2215,- 

Opleiding niveau D  €  2512,- 

Opleiding niveau E  €  2684,-

Opleiding niveau F  €  2848,-

Het cursusgeld moet voor aanvang van de cursus zijn vo ldaan. 

( in  over leg beta l ing  in  2  ge l i j ke  term i jnen m ogel i jk)  

*N.B.: Res erver ing theor ie-exam en u i ts lu i tend via  de r i j s choo l  o f via  www.cbr .n l  

 

Tussentijdse Toets blijft bestaan

bij 2toDrive

Begeleid Rijden 2toDrive per 1

november definitief!

Vooral mannen slachto ffer bij

oversteken op de overgang

Geslaagden

To p t ien:

To mmie Jaco bs

Ro man Mat ers

Wilma West erho f

Michael Jeuken

Max de Ro o ij

Jo ep van de Ven

Amber Geo nimi

Dimphy Go st

Lizzy Wit ho o t

Lianne Vo st ermans

Vo o r vo lledige lijst  klik o p:

Geslaagden

 

 

 

Art ikelen bekeken hit s : 225516
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Aanmeldpakket Ontwerp: Tisign webdesign Aanmelden theoriecursus
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