Voorbereiding Rijles in Eindhoven, zomer 2019.

Inhoud:
Quickpro
Wolfrijbewijsshop
Vrancken
NXXT
ANWB
Rijles 24
Overige informatie en persoonlijk eindoordeel:

Quickpro
Altijd inclusief praktijkexamen en
herexamengarantie praktijk.
30 lessen, €1249 = €26 per les
20 lessen, €1049 = €29 per les
40 lessen, plus theorie box + examen +
TTT = €28 per les
Inschrijven €20
Proefexamen €20
Theorie-examen €40
BNOR examen €245
Faalangstexamen €299
TTT €185
Herexamenpakket, examen plus 5 lessen,
€415
Herexamenpakket, examen plus 9 lessen,
€550

Vriend: Proefles gehad, vond het fijn. Als
het niks is zit je nergens aan vast. Steeds
dezelfde leraar. Mijn instructeur was
raymond restiau of hoe je het ook schrijft,
maar ik vond hem fijn uitleggen
Aan het einde moest ik 5 lessen bijkopen
en was het nog steeds 40 euro per uur
Via de site kun je je makkelijk aanmelden
voor een proefles, dan bellen ze je later op.
Website: Ik heb met heel veel plezier
gelest en de uitleg en de manier van
omgang is super!

Wolfrijbewijsshop
25 lessen, TTT, examen en
examengarantie = €1782, €71.28 per les
21 lessen, examen, 10 dagen = €1197, €57
per les. Ook andere opties.
20 lessen, examen = €1154

Vriend: Dichtbij, is er erg positief over

Vrancken
Les in modules, plan van aanpak
“Als cursist krijg je je rijopleiding in 4
stappen of modules aangeboden. Na elk
van de eerste 3 modules volgt een toets.
Autorijschool Vrancken neemt de eerste 2
toetsen af. Een examinator van het CBR is
verantwoordelijk voor de derde toets (de
tussentijdse toets) en het praktijkexamen na
de vierde module.”
Proefles €50, 90 minuten
22 lessen, examen, deeltoets, TTT,
theoriecursus, online theorie,
theorie-examen, risboek €1485
Losse theorie, online, klassikaal, praktijk
online en theorie-examen €210

NXXT
Zie schema, niks bijzonders of extra’s
Wint dus hooguit op prijzen

ANWB
Hartstikke onduidelijk, doorklikken en
doorklikken, geen prijzen te vinden.
Uiteindelijk na doorklikken en doorklikken
een bot gevonden en gevraagd.
Na een proefles krijg je een offerte met je
aantal verwachtte lessen en kosten… Ja
daag.

Rijles 24
Losse rijles:€ 39,50
Praktijk examen:€ 235,Herexamen(s): gratis
Theorie online:€ 68,Theorie dagcursus:€ 150,Geen gezeur, meteen duidelijk. Gratis
herexamen! Avonden mogelijk, geen
wachttijden, goedkoop! Theorie mogelijk!
Vaste instructeur!
Van de site:
Is er een wachtlijst?
Nee, vandaag aanmelden is morgen al in
de auto.
Hoe werkt dat gratis herexamen?
We gaan er natuurlijk niet vanuit, maar als
je zakt, krijg je van rijles24 een gratis
herexamen. Jij betaalt alleen nog voor je
rijlessen om te werken aan de fout waarop
je bent gezakt. Grote kans dat je bij je
herexamen slaagt! Heb je toch weer € 235
uitgespaard voor een herexamen en ga je
met minder stress je examen in.

Wildenberg
“De kosten voor deze proefles bedragen
€ 45,- welke je retour krijgt bij afname
van het B Basispakket.”
Basispakket, 90 minuten les,
omgerekend naar 50 minuten dan
€63,45 per les.

Overige informatie en persoonlijk eindoordeel:
In ieder geval:
€37,50 voor eigen verklaring. Verplicht door
CBR.

Quickpro is groot en heeft alles goed
geregeld, vrancken kleiner en persoonlijker.
Neemt meer de tijd. Dus wat is handig, snel
en duidelijk of rustig aan en uitgebreid?
Quick is goedkoper
Rijles 24 biedt gratis herexamens, op Quick
na de goedkoopste. Maar ook niks anders
dan rijles. Snel rijden.

1. Rijles 24 & Quickpro & Vrancken
2. Wolf & NXXT & Jeroen
3. ANWB

TTT (tussentijdse toets)
De tussentijdse toets is een oefenvorm van
het praktijkexamen. Je kunt voor deze toets
niet zakken. De TTT vindt plaats bij het
CBR. Een officiële examinator neemt de
toets af en zal jou op dezelfde punten
beoordelen als tijdens het gewone
praktijkexamen.
Een tussentijdse toets is niet alleen heel
waardevol vanwege het advies dat je krijgt
van de examinator, maar ook omdat je
tijdens de toets vrijstelling kunt verdienen
voor bijzondere verrichtingen (denk aan
omkeren, parkeren of stoppen). Daar wordt
je dan niet meer op beoordeeld tijdens het
praktijkexamen.

