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We  zijn NIET duur! …zelden een 2e keer NOOIT een 3e keer op examen! Alleen Kwaliteit ! 

 

 

Pakket Keuze Mogelijkheden: 
        

A. Speed  1,5 uur 
B. Cool  1,5 uur 
C. Relax  1,5 uur 

 
Tarieven voor     AUTO - MOTOR - BROMFIETS 
 

INHOUD Pakketten: PAKKET A   SOORT NORMALE PRIJS:     PAKKETPRIJS: 

S P E E D    

Opleiding 20 Lessen van 1,5 uur  SPEED € 1.958,00   € 1.850,00 
Inclusief Examen + Toets + Medische verklaring + Itheorie 
             ---------------- 
                     €  1.850,00 
                              ========== 
 

INHOUD Pakketten: PAKKET B   SOORT NORMALE PRIJS:        PAKKETPRIJS: 

C O O L 

Opleiding 30 Lesuren van 1,5 uur  COOL € 2.708,00   € 2.560,00 
Inclusief Examen + Toets + Medische verklaring + Itheorie 
             ---------------- 
                       € 2.560,00 
                     ========== 
INHOUD Pakketten: PAKKET C   SOORT NORMALE PRIJS:        PAKKETPRIJS: 

R E L A X 

Opleiding 40 Lesuren van 1,5 uur  RELAX € 3.458,00   € 3.200,00 
Inclusief Examen + Toets + Medische verklaring + Itheorie      ---------------- 

€3.200,00 
==========  

Onze (hoogste) slagingspercentage’s van Regio CBR Gorinchem: 
 

Auto     Motor   Bromfiets 

1e examen 70%-75%  1e examen 86%90% 1e examen 96%-100%   

2e examen 96%100%  2e examen 96%-100%  

 

We  zijn dus NIET duur! … andere rijscholen scoren veel lager en bent u dus veel duurder uit!. ->>Lange 

wachttijden CBR voor een volgend examen en weer onnodig lesgeld! Laat ons u dit thuis vrijblijvend voorrekenen!.. 

Kijkt u ook eens naar het 2e Examenresultaat, zeker van grotere rijscholen: Die scoren LAAG..dat betekent, dat u daar wel 

tot 3 x of meer keren op examen moet. Dat is bij ons   n o g    n o o i t    voorgekomen!. 



Tarieven januari 2018 
 

 

 

 

We  zijn  NIET duur! …zelden een 2e keer NOOIT een 3e keer op examen! Alleen Kwaliteit ! 

 

 

 
BROMFIETS 
 
Bromfiets BASIS: Inclusief ONBEPERKT praktijkopleiding  (*)    € 350,00 

  

Bromfiets EXTRA;  HER examens EN praktijk opleiding onbeperkt(*)   € 395,00 

 
Bromfiets ALL INCLUSIVE         € 475,00 

• I-theorie pakket ; Theorie examen; Onbeperkt praktijkles:  

• Onbeperkt examens;  Tegoedbon € 60,00 ** ; Tegoedbon TWEE gratis 
• Rijlessen AUTO.  

 

 
 

Legenda: (*)= Max. 6 uur voor 1e examen (andere rijscholen vaak max. 4 uur) 
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Onze (hoogste) slagingspercentage’s van Regio CBR Gorinchem: 
 

Auto     Motor   Bromfiets 

1e examen 70%-75%  1e examen 86%90% 1e examen 96%-100%   

2e examen 96%100%  2e examen 96%-100%  

 

We  zijn dus NIET duur! … andere rijscholen scoren veel lager en bent u dus veel duurder uit!. ->>Lange 

wachttijden CBR voor een volgend examen en weer onnodig lesgeld! Laat ons u dit thuis vrijblijvend voorrekenen!.. 

Kijkt u ook eens naar het 2e Examenresultaat, zeker van grotere rijscholen: Die scoren LAAG..dat betekent, dat u daar wel 

tot 3 x of meer keren op examen moet. Dat is bij ons   n o g    n o o i t    voorgekomen!. 



 
 

 

 

We  zijn NIET duur! …zelden een 2e keer NOOIT een 3e keer op examen! Alleen Kwaliteit ! 
 

 

Pakket Keuze Mogelijkheden: 
 

A. Speed  1,0 uur 
B. Cool  1,0 uur 
C. Relax  1,0 uur 

 

Tarieven voor    AUTO - MOTOR - BROMFIETS 
INHOUD Pakketten:     SOORT NORMALE PRIJS:        PAKKETPRIJS: 

S P E E D 
Opleiding 10 Lesuren van 1,0 uur  SPEED € 500,00    € 490,00 
(Tarief zonder Examens Toetsen Theorie )   

---------------- 
                       €  490,00
                     ========== 
INHOUD Pakketten:     SOORT NORMALE PRIJS:        PAKKETPRIJS: 

C O O L 
Opleiding 20 Lesuren van 1,0 uur  COOL €  1000,00   € 950,00 
(Tarief zonder Examens Toetsen Theorie )          
             ----------------- 
                            €  899,00 
                     =========== 
INHOUD Pakketten:     SOORT NORMALE PRIJS:        PAKKETPRIJS: 
R E L A X 
Opleiding 30 Lesuren van 1,0 uur  RELAX € 1.500,00   € 1.400,00 
(Tarief zonder Examens Toetsen Theorie )        -----------------
             € 1.400,00   
    

 
 

 

 
 

Onze (hoogste) slagingspercentage’s van Regio CBR Gorinchem: 
 

Auto     Motor   Bromfiets 

1e examen 70%-75%  1e examen 86%90% 1e examen 96%-100%   

2e examen 96%100%  2e examen 96%-100%  

 

We  zijn dus NIET duur! … andere rijscholen scoren veel lager en bent u dus veel duurder uit!. ->>Lange 

wachttijden CBR voor een volgend examen en weer onnodig lesgeld! Laat ons u dit thuis vrijblijvend voorrekenen!.. 

Kijkt u ook eens naar het 2e Examenresultaat zeker, van grotere rijscholen: Die scoren LAAG..dat betekent, dat u daar wel 

tot 3 x of meer keren op examen moet. Dat is bij ons   n o g    n o o i t    voorgekomen!. 
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We  zijn  NIET duur! …zelden een 2e keer NOOIT een 3e keer op examen! Alleen Kwaliteit ! 

 

 

Pakket Keuze Mogelijkheden: 
 

MOTOR: De Tarieven zijn gebaseerd op DUO rijden.(2 tegelijk)    € 50,00 

  Tarieven voor SOLO (op verzoek individueel les)    € 59,00 

  Losse lessen NIET in ‘knipkaart pakketkortingsysteem’   € 52,50 
 

Examengeld:Combinatie Tarief AVB en AVD vooruit betalen bij aanvraag AVB € 485,00 

    Los Tarief  AVB (€ 215,00 ) en AVD ( € 305,00) 
(Alles inbegrepen, lestijd, Verzekering, inclusief vervoer Dordrecht, Schelluinen, motoren) 

 

Overige Prijzen: 
 

L O S S E  prijzen buiten pakketkeuze’s: 
Pakket  KNIPKAART 15 lessen 60 min (Auto + Motor)GEEN € 750,00--> € 720,00 
Losse lessen  van 60 minuten (Auto)      € 50,00 
Theorie opleiding   KORT 2 x 2,5/3,0 uur Les      € 59,00 
Theorie opleiding LANG 4 x 3 uur Les      € 129,00 
Examen B Auto          € 269,00 
Toets B Auto          € 189,00 
Faalangstexamen          € 279,00 
ONBEPERKT * Regulier (Her) EXAMEN      € 399,00 
*(max 3 x) bij ons nog nooit voorgekomen, slagingspercentages 2e keer 96-100%)   

BNOR  Examens          € 289,00 
Compleet Digitale Theorie opleiding /  LUXE boekenset naar keuze  € 69,95 
 
 

 

 

 

 

 
 

Onze (hoogste) slagingspercentage’s van Regio CBR Gorinchem: 
 

Auto     Motor   Bromfiets 

1e examen 70%-75%  1e examen 86%90% 1e examen 96%-100%   

2e examen 96%100%  2e examen 96%-100%  

 

We  zijn dus NIET duur! … andere rijscholen scoren veel lager en bent u dus veel duurder uit!. ->>Lange 

wachttijden CBR voor een volgend examen en weer onnodig lesgeld! Laat ons u dit thuis vrijblijvend voorrekenen!.. 

Kijkt u ook eens naar het 2e Examenresultaat, zeker van grotere rijscholen: Die scoren LAAG..dat betekent, dat u daar wel 

tot 3 x of meer keren op examen moet. Dat is bij ons   n o g    n o o i t    voorgekomen!. 
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We  zijn NIET duur! …zelden een 2e keer NOOIT een 3e keer op examen! Alleen Kwaliteit ! 

 

 

 

 

KNIPKAARTEN-SYSTEEM: 
 

 

Naast alle Pakketkeuzes voor, Speed, Cool, Relax hebben wij LOSSE  knipkaartensystemen, 
waarbij je 15 lessen van 1 uur vooruitbetaalt en waarbij OOK Korting wordt gegeven. Zie 
hieronder. Ook aantrekkelijk, en hierbij bent u geen lessen kwijt die u niet meer nodig hebt 
omdat de leerling met minder lessen al eerder klaar is dan ingekocht! U koopt dus na bijvoorbeeld 
20 lessen zelf 3, 4 of 5 lessen bij. Het Examen en de Toets factureren we achteraf volgends de 
losse prijzen hierboven. 

Pakket Keuze Mogelijkheden: 
 
 

INHOUD Pakketten: LOSSE PRIJS SOORT            NORMALE PRIJS:   PAKKETPRIJS: 
 
AUTO:/ MOTOR 

15 Lesuren 60  minuten € 48,00 KNIPKAART € 750,00 € 720,00 
 

         Voorkant KNIPKAARTSYSTEEM        Achterkant KNIPKAARTSYSTEEM 

 
  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

Onze (hoogste) slagingspercentage’s van Regio CBR Gorinchem: 
 

Auto     Motor   Bromfiets 

1e examen 70%-75%  1e examen 86%90% 1e examen 96%-100%   

2e examen 96%100%  2e examen 96%-100%  

 

We  zijn dus NIET duur! … andere rijscholen scoren veel lager en bent u dus veel duurder uit!. ->>Lange 

wachttijden CBR voor een volgend examen en weer onnodig lesgeld! Laat ons u dit thuis vrijblijvend voorrekenen!.. 

Kijkt u ook eens naar het 2e Examenresultaat, zeker van grotere rijscholen: Die scoren LAAG..dat betekent, dat u daar wel 

tot 3 x of meer keren op examen moet. Dat is bij ons   n o g    n o o i t    voorgekomen!.i  
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V e r g e e t  d i t   n i e t   t e   l e z e n  a.u.b. ! 
 

OVERIGE MOGELIJKHEDEN: 
 

In overleg met de Leerling en/of Ouders, kunnen ‘Maatwerk’ Plannen worden gesmeed, naar 
behoefte van de Leerling en/of Ouders, indien de gebruikelijke pakketten niet voldoen aan de 
wensen. De client/Leerling staat bij ons voorop.! Maak ons dat duidelijk in het persoonlijk bezoek 
bij u thuis als wij u vrijblijvend voorlichten. Ook een 2e of volgend bezoek, blijft gratis! 
 
Indien boeken niet worden gekozen wordt hiervoor de inkoopprijs teruggegeven.  
 
KWALITEIT en Passie voor het behalen van het rijbewijs bij EERSTE keer EXAMEN doen! 
 
Onze Rijschool staat bekend, vanwege het vele aantal leerlingen met leer en/of andere cognitieve 
beperkingen. Grote mate van bijstand, en aandacht, specifiek toegesneden op deze leerling- 
groep. Onze leerkracht(en) zijn tevens NLP gecertificeerd. Zij hebben cursussen gevolgd en 
certificaten behaald, voor leerlingen met leerbeperkingen zoals ADHD,ADD,PDD-
Nos,Asperger,Dyslexie,Discalculatie,Stofwisselingsziekten en/of andere cognitieve en/of 
psychologische beperkingen. Ook hebben onze instructeurs opleidingen gevolgd voor (byzonder) 
faalangstige personen, en zorgen zij ervoor, dat ook voor jouw examen, met rust en kalmte 
tegemoet kan worden gezien. 
 
Wij hebben getracht u een aanbieding te kunnen doen, op basis van onze HOGE slagings- 
percentage’s, dit  moment ca 70%. Derhalve durven wij te stellen, dat wij op jaarbasis gemiddelde 
de GOEDKOOPSTE zijn, omdat het CBR ons plaatst op www.rijschoolgegevens.nl  en hier wij 
ca. 70% slagingspercentage voor 1e x examen scoren. 
 
Dat behalen wij met leerlingen, die voor ca 70% vallen in de groep ‘leerlingen met beperkingen’ 
vanwege dyslexie, dyscalculie, stofwisselingsziekten, PDD-Nos, ADHD, ADD, en andere 
cognitieve, psychologische beperkingen.  
 
Het  REGIO gemiddelde, van onze collega rijscholen omvattende Gorinchem, Leerdam, 
Lingewaal, Leerbroek, Meerkerk, Sleeuwijk, Almkerk, ligt op 52%. Het Landelijk gemiddelde ligt 
op 42%. 
 
Rijscholen die daar RUIM boven scoren, zijn er niet veel in regio ‘Leerdam en Omstreken’ dat wil 
dus zeggen dat u al snel ca € 600,= bespaart. 
 
(Herexamen aanvragen kost TIJD en GELD en weer EXTRA lessen. Gemiddeld 6 weken 
wachttijd CBR)  
 

Aan u de Keuze of u gaat voor de goedkoopste of de BESTE. Per 
saldo is het rekensommetje duidelijk denken wij. 
 

 

http://www.rijschoolgegevens.nl/


 
 

 

 

 
 

We  zijn NIET duur! …zelden een 2e keer NOOIT een 3e keer op examen! Alleen Kwaliteit ! 
 

 

 

Onze (hoogste) slagingspercentage’s van Regio CBR Gorinchem: 
 

Auto     Motor   Bromfiets 

1e examen 70%-75%  1e examen 86%90% 1e examen 96%-100%   

2e examen 96%100%  2e examen 96%-100%  

 

We  zijn dus NIET duur! … andere rijscholen scoren veel lager en bent u dus veel duurder uit!. ->>Lange 

wachttijden CBR voor een volgend examen en weer onnodig lesgeld! Laat ons u dit thuis vrijblijvend voorrekenen!.. 

Kijkt u ook eens naar het 2e Examenresultaat, zeker van grotere rijscholen: Die scoren LAAG..dat betekent, dat u daar 

wel tot 3 x of meer keren op examen moet. Dat is bij ons   n o g    n o o i t    voorgekomen!. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



VAKBLAD NIEUWS!!  
BELANGRIJK ! 

 

Wil jij ook LES-geld besparen en bij 1e x examen slagen? 
 
Wil je daarom ook per saldo 't voordeligst klaar zijn voor je rijbewijs en ECHT grote kans van slagen hebben al 
bij 1e keer examen doen?? Wat zegt onderzoek?..en onze statistieken die wij van iedere leerling apart over alle 
jaren bijhouden! 
 
 
Ook uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een leerling GOEDE kans van slagen maakt bij EERSTE 
keer examen doet als hij/zij : 
 
Binnen 90 minuten in een serie van 3 proefexamens alle 3 VOLDOENDE scoort. 

80% KANS VAN SLAGEN 1e KEER EXAMEN: 

 
50% KANS VAN SLAGEN 1e KEER EXAMEN: 
Binnen 90 minuten in een serie van 3 proefexamens 2 x VOLDOENDE scoort. 
 
20% KANS VAN SLAGEN 1e KEER EXAMEN: 
Binnen 90 minuten in een serie van 3 proefexamens (slechts) 1 x VOLDOENDE scoort. 
(Praktisch 'kansloze' zaak) 
 

Wat doen wij als Rijschool strategisch? 
Wij als Rijschool houden bij onze rij opleidingen dan ook vast aan deze strategie, ongeacht ('goedkoper 
Rijlespakket') of niet, zodat wij vele leerlingen niet behoeven teleur te stellen maar juist BLIJ kunnen maken 
vanwege gebleken en met feiten onderbouwde grootste kans van slagen bij deze methode van eindtest! 
 
Mogen wij ook op jouw inzet rekenen?...en zo samen uiteindelijk het maximale en meest voordeligste resultaat 
behalen? Dank voor je inzet alvast! 
 
Door jullie inzet zitten wij nu op maar liefst 70% slagingsresultaat*  gemiddeld CBR Gorinchem. Andere 
collega rijscholen in onze regio halen ca. 42%-51%...dus daar moet je 2,3 of meer keer op examen!..(* jaarbasis) 
 
 
Je Rij instructeur 
 
 

 
 

Met vriendelijke groeten, 
Verkeersopleidingen Perry Noorderveen 

 
Coach & Trainee KNMV KGI Motor Instructeur 

Docent Didactiek & Verkeerswetgeving 
 

http://www.rijschoolnoorderveen.nl 
 
 
 

http://www.rijschoolnoorderveen.nl/



