Leren autorijden in Haarlem en omgeving op een prettige en veilige manier: daar hoort
een goed pakket bij. Leren autorijden kan al vanaf 16,5 jaar. Vind je het lastig om te
bepalen welk pakket bij jou past?

Wij houden rekening met vier type leerlingen:
Bovengemiddeld snelle leerling

| 15-25 lessen

Snelle leerling

| 25-35 lessen

Gemiddelde leerling

| 35-45 lessen

Meer aandacht leerling

| 45-55 lessen

Bij ons zijn de lessen altijd met dezelfde instructeur. Door middel van een goed
inventarisatiegesprek én een gratis proeﬂes, zullen we in samenspraak een pakket
samenstellen dat het beste bij jou past. Wij gaan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.
De auto beheersen, veilig leren rijden en een goede deelnemer worden van het verkeer
waar jij met plezier in rijdt, dat is waar wij voor gaan.

Losse lessen 60 min: €49,50
Al onze pakketten, zowel auto als motor zijn inclusief theorie en
praktijkexamen!
Voor een TTT (Tussentijdse toets) bij het CBR rekenen wij: €198,-

Auto pakketten:
Autopakket A: 20 uur

| €1225,-

Autopakket B: 25 uur

| €1455,-

Autopakket C: 30 uur

| €1675,-

Autopakket D: 35 uur

| €1910,-

Autopakket E: 40 uur

| €2145,-

Autopakket F: 45 uur

| €2375,-

Motor pakketten:
Motorpakket A: 10 uur

| €945,-

Motorpakket B: 15 uur

| €1145,-

Motorpakket C: 20 uur

| €1345,-

Motorpakket D: 25uur

| €1545,-

Bovenstaande pakketten zijn inclusief theorie- proef- én praktijkexamen.
Staat jouw gewenste pakket er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Bij ons kun je
ook terecht voor maatwerk.
Heb je meer lessen nodig? Dan bieden wij de volgende vervolgpakketten voor
zowel auto als motor:
Vervolgpakket A: 6 uur

| €289,-

Vervolgpakket B: 12 uur | €569,-

Aanhangerrijbewijs in één dag:
Haal je E achter B rijbewijs in één dag.
5 uur les incl. examen

| €598,-

6 uur les incl. examen

| €638,-

7 uur les incl. examen

| €678,-

Prijzen losse les en duur auto- en motorrijles:
Een losse les – voor zowel auto als motor – kost €49,50 per uur (60 minuten).
Je wordt opgehaald en afgezet waar jij dat wilt!

Examenkosten en lesmateriaal:
Praktijkexamen

| €285,-

Faalangstexamen | €325,BNOR examen

| €315,-

Het theorie-examen zit in je pakket. Wij adviseren het examen zelf aan te vragen. Jij weet
zelf het beste of je genoeg kennis hebt van de stof om het examen af te leggen. Je krijgt
hiervoor een gratis les!
Het theorieboek en de DVD/USB stick krijg je van ons in bruikleen. Bij het niet in goede
staat terugontvangen van deze artikelen wordt €60,- in rekening gebracht.

Rijexamen in één dag:
Ben je al volledig rij bekwaam? Heb je bijvoorbeeld al eerder les gehad en wil je graag bij
een ervaren rijschool zoals Rijsteemers je rijbewijs halen in één dag?
Dan hanteren wij de volgende kosten:
Rijexamen in een dag | 6 uur rijles incl. 1 uur voorrijden en examen | €598,-

Motorexamen voertuigbeheersing

| €195,-

Motorexamen verkeersdeelneming

| €285,-

