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Pakketkeuze
Het aantal rijlessen wordt geschat na een praktijkintake waarbij je verschillende opdrachten uitvoert.
Vervolgens spreken we in overleg de rijlesfrequentie af op grond waarvan de eventuele examengarantie
geldt. Bij inschrijving en na betaling van (de 1 e termijn) van het basis- of losse pakket wordt de intake als
les 1 van het basispakket beschouwd. Bij geen inschrijving geldt het tarief voor een losse rijles van
anderhalf uur. Annulering van een besproken intake is kosteloos indien dit minimaal twee werkdagen vooraf
per e-mail, WhatsApp of sms gebeurt. Vervolgpakketprijzen gelden alleen na afname van basispakketten.
Elk basispakket is compleet met RIS-toets, regulier rij- en theorie-examen, lesboeken en theorietraining.
Bij afsluiting van een basispakket ontvang je het lesmateriaal bij aanvang. Tegen meerkosten kun je een
extra avond theorie-examentraining, individuele theorieles en/of een online theorietraining (credits)
aanschaffen.
Betaling
Basis- en vervolgpakketten moeten bij vooruitbetaling op de afgesproken datum zijn voldaan. Het aantal
termijnen is gebaseerd op het wekelijks aantal te volgen lessen. Bij niet tijdige (termijn)betaling worden de
rijlessen pas weer hervat na volledige betaling. Het niet volgen van rijles geeft geen vrijstelling van de
betalingsverplichting. Indien betaling van een basis- of vervolgpakket niet tijdig plaatsvindt, worden de
lessen vanaf het moment van in verzuim zijn berekend tegen het huidige tarief van een losse rijles.
Betalingen vinden plaats door middel van overschrijving op één van onze rekeningen.
In het RIS cursuswerkboek worden lesafspraken, betalingen en lesvorderingen door de leerling genoteerd.
Termijnbetaling
De basispakketten mogen zonder extra kosten in drie termijnen worden betaald onder de voorwaarde dat:
•
De eerste termijnbetaling vóór of uiterlijk bij aanvang van de derde rijles op onze rekening staat.
•
De tweede termijnbetaling is voldaan uiterlijk één maand na aanvang van de derde rijles.
•
De derde termijnbetaling is voldaan uiterlijk twee maanden na aanvang van de derde rijles.
Tussentijdse beëindiging lesovereenkomst, wijziging in de toets- en examenplanning en inschrijving.
Bij inschrijving gelden deze Algemene voorwaarden en tarieven Rijopleiding In Stappen. Tussentijdse
beëindiging van een basis- of vervolgpakket kan uitsluitend bij dringende en onvoorziene omstandigheden
ter beoordeling en goedkeuring van de rijschool. Verrekening van vooruitbetaalde gelden kan slechts bij
hoge uitzondering en uitsluitend op rekening van de contractant, onder aftrek van het aantal
gevolgde/besproken (rij)lessen en andere door ons gemaakte kosten zoals materiaal- en
administratiekosten, afgedragen gelden etc. Dit wordt berekend tegen het huidige uurtarief voor losse
(rij)lessen. Tarieven van vervolgpakketten kunnen per kwartaal worden gewijzigd en een overeengekomen
basispakkettarief is pas definitief na ondertekening van de inschrijfovereenkomst. Annulering van intake of
rijles moet minimaal twee werkdagen vooraf. Opgave van korte of langere (vakantie) perioden van
afwezigheid en data waarop toetsen en examens wel/niet kunnen worden afgelegd, moeten 2 weken vooraf
schriftelijk (e-mail) aan de rijschool worden doorgegeven. Elke langdurige onderbreking van de (wekelijks)
te volgen rijles vereist onze schriftelijke goedkeuring. Tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen vervalt
bij een onderbreking van meer dan vier aaneengesloten maanden elk recht op terugbetaling van de
rijlestegoeden uit een basis- of vervolgpakket.
De inschrijfovereenkomst wordt dan automatisch als ontbonden beschouwd. Herstart is slechts mogelijk na
onze goedkeuring en eventueel met bijbetaling. De leerling draagt zelf verantwoordelijkheid voor het
behalen van het theoriecertificaat vóór de RIS-toets of het rijexamen. Als het certificaat niet tijdig is
behaald waardoor een toets of examen geen doorgang vindt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor
rekening van de leerling. Eenmaal geplande toetsen en examens kunnen niet worden geannuleerd.
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Onverhoopt gezakt? Gratis herexamen.
Bij afname van een basispakket krijg je bij onverhoopt zakken de autohuur plus administratiekosten (excl.
CBR examenkosten) van het herexamen gratis. Dit uitsluitend wanneer je wekelijks rijdt, minimaal het bij
de intake geadviseerde aantal rijlessen hebt gevolgd; huiswerkopdrachten bij elke les hebt voorbereid; de
CBR-RIS-toets vrijstelling hebt behaald en de examinator geen ‘Script-10’ heeft genoteerd.
Voordelen ten opzichte van de reguliere opleiding
•
Door drie afgeronde modules met CBR toets en examen minder examenstress en zenuwen.
•
Een overzichtelijk praktijkwerkboek met stapsgewijze aanpak en duidelijke uitleg over het wat, hoe
en waarom van de oefening of het rijgedrag.
•
Inzicht in je vorderingen door middel van voortgangsrapportage, dus effectiever leergedrag.
•
Extra verdieping met behulp van filmbeelden die in module 3 worden gemaakt en die je op een SD
kaartje als huiswerkopdracht mee krijgt.
•
Leren om een route uit te stippelen en te rijden (met navigatieapparatuur) naar een zelfgekozen
plaats in de provincie Utrecht.
•
Een hele dag training in het examengebied rondom het CBR Amsterdam met twee andere cursisten
tegen de prijs van slechts één rijles. Dus meer rijervaring en minder kans op terugval.
Aansprakelijkheid rijgeschiktheid en verwerking persoonsgegevens
Wanneer het CBR je n.a.v. je Gezondheidsverklaring oproept voor een rijtest en de medische afdeling van
het CBR bepaalt dat je niet rijgeschikt bent, aanvaardt de rijschool geen aansprakelijkheid voor de kosten
van reeds geleste uren of andere onkosten. Door ondertekening van de inschrijfovereenkomst geef je ons
toestemming je persoonsgegevens te gebruiken t.b.v. educatieve, administratieve- en planningsdoeleinden.
Tarieven losse lessen, vervolgpakketten, lesmateriaal, toetsen, praktijkexamen etc.
Losse rijles 90 minuten
Losse rijles 120 minuten
Verkeerstheorieles individueel 90 minuten
Verkeerstheorie zes dagdelen in kleine groepjes
Verkeerstheorie drie dagdelen
Extra dagdeel theorie-examentraining
Vervolgpakket VP-05 van 5 rijlessen van 90 minuten bij vooruitbetaling te voldoen
Vervolgpakket VP-10 van 10 rijlessen van 90 minuten bij vooruitbetaling te voldoen
Los pakket
LP-05 van 5 rijlessen van 90 minuten bij vooruitbetaling te voldoen
Los pakket
LP-10 van 10 rijlessen van 90 minuten bij vooruitbetaling te voldoen
Cursuswerkboek RIS
Wegwijzer in het verkeer (theorieboek)
Online theorietraining (oefencredits met toets-, examen en gevaarherkenningsvragen)
Ris-instructiekaart
Rijles-intake
Uitgebreide intake voorgeschiedenis, theorie- en praktijk bij ADHD-AUTISME
Ristoets 3 en praktijkexamen CBR
Nader Onderzoek CBR
Faalangstexamen CBR
Reservering lesauto tijdens toets of rijexamen
Reservering lesauto tijdens Nader Onderzoek
Reservering lesauto tijdens Faalangstexamen
Theorie-examen
Theorie individueel
Theorie extra tijd toeslag
Theorie Engels toeslag
Administratiekosten aanvraag toets of examen
Administratiekosten aanvraag rijtest (rijgeschiktheid)

€

77,50
103,00
65,00
150,00
75,00
25,00
377,50
742.50
382,50
747,50
25,00
25,00
25,00
2,50
77,50
300,00
120,00
137,00
168,00
110,00
135,00
142,50
37,00
95,00
12,00
5,50
25,00
27,50

Basispakket A15/90 € 1770,00
15 weken van 90 minuten per les. Bij voldoende ruimte
meerdere lessen per week mogelijk.

Termijnbetaling 3x € 590,00
Betaling ineens € 1745,00 (25,00 korting)

Wat is er inbegrepen in het lespakket A15/90:
15 rijlessen van 90 minuten
RIS cursuswerkboek praktijk
Cursuswerkboek theorie
Mapje met extra verdiepingsmateriaal
Theorietraining drie dagdelen
(Extra dagdeel examentraining, individuele training of volledige theoriecursus tegen meerprijs).
Theorie-examen regulier
RIS instructiekaart
Gebruik SD kaart met filmbeelden van de rijles
Ristoets 1 door de eigen instructeur (technische beheersing)
Ristoets 2 door de eigen instructeur (techniek en praktijk met uitgebreide samenvatting)
Ristoets 3 door CBR examinator met gebruik lesauto en navigatieapparatuur
Praktijkexamen door CBR examinator met gebruik lesauto en navigatieapparatuur
Administratiekosten aanvraag toets en rijexamen
Schade- en inzittendenverzekering lesauto
Verzekering toets en examenkosten en 2 gratis rijlessen bij annulering door familieomstandigheden.

Basispakket B20/90 € 2127,00
20 weken van 90 minuten per les. Bij voldoende ruimte
meerdere lessen per week mogelijk.

Termijnbetaling 3x € 709,00
Betaling ineens € 2093,00 (34,00 korting)

Wat is er inbegrepen in het lespakket B20/90:
20 rijlessen van 90 minuten
Verder is de inhoud gelijk aan die van pakket A15/90

Basispakket C25/90 € 2496,00
25 weken van 90 minuten per les. Bij voldoende ruimte
meerdere lessen per week mogelijk.

Termijnbetaling 3x € 832,00
Betaling ineens € 2452,00 (44,00 korting)

Wat is er inbegrepen in het lespakket C25/90:
25 rijlessen van 90 minuten
Verder is de inhoud gelijk aan die van pakket A15/90

Basispakket D30/90 € 2850,00
30 weken van 90 minuten per les. Bij voldoende ruimte
meerdere lessen per week mogelijk.

Termijnbetaling 3x € 950,00
Betaling ineens € 2796,00 (54,00 korting)

Wat is er inbegrepen in het lespakket D30/90:
30 rijlessen van 90 minuten
Verder is de inhoud gelijk aan die van pakket A15/90
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Nader onderzoek NO/10/90 € 1063,00 Termijnbetaling 2 x € 531,50
10 weken van 90 minuten per les.

Betaling ineens € 1043,00 (20,00 korting)

Wat is er inbegrepen in het lespakket NO 10/90:
10 rijlessen van 90 minuten
RIS cursuswerkboek praktijk
RIS instructiekaart
Gebruik SD kaart met filmbeelden van de rijles
Nader onderzoek CBR met gebruik lesauto en navigatieapparatuur
Administratiekosten aanvraag rijexamen
Schade- en inzittendenverzekering lesauto
Verzekering toets- of examenkosten en twee gratis rijlessen bij annulering door familieomstandigheden

Faalangstpakket FA/10/90 € 1100,00 Termijnbetaling 2x € 550,00)
10 weken van 90 minuten per les.

Betaling ineens € 1070,00 (30,00 korting)

Wat is er inbegrepen in het lespakket Faalangst 10/90:
10 rijlessen van 90 minuten
RIS cursuswerkboek praktijk
RIS instructiekaart
Gebruik SD kaart met filmbeelden van de rijles
Faalangstexamen door CBR met gebruik lesauto en navigatieapparatuur
Administratiekosten aanvraag rijexamen
Schade- en inzittendenverzekering lesauto
Verzekering toets- of examenkosten en twee gratis rijlessen bij examen annulering door
familieomstandigheden
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