AM2 bromfietsdagopleiding :





Online theoriecursus (gratis)
Dagopleiding bromfiets (4x45min)
Praktijkexamen CBR (incl. leges)
Gebruik scooter (eigenrisico € 500,-)

Pakketprijs € 225,-

AM2 bromfietsdagopleiding SPOED:





Online theoriecursus (gratis)
Dagopleiding bromfiets (4x45min)
Praktijkexamen CBR (incl. leges)
Gebruik scooter (eigenrisico € 250,-)

Pakketprijs € 329,AM2 bromfietsdagopleiding INDIVIDUEEL :





Online theoriecursus (gratis)
Dagopleiding bromfiets (4x45min)
Praktijkexamen CBR (incl. leges)
Gebruik scooter (eigenrisico € 25,-)

Pakketprijs € 379,-

Extra buiten pakket:
Bromfiets rijles (45min)
Theorie-examen AM2
Toeslag individueel examen
Toeslag extra tijd
Toeslag theorie-examen engels
Afkopen eigen risico

€ 33,€ 40,95
€ 56,20
€ 10,30
€ 5,50
€ 25,-

Betalingen:
Factuur dient voor aanvang van de rijopleiding voldaan te worden.
Extra rijlessen buiten het rijlespakket dienen contant voldaan te
worden aan de rijinstructeur. Een rijles kost €33,- per 45 minuten.
Ook is het mogelijk om een factuur te laten maken.
Alle betalingen en geplande rijlessen kun je inzien op de
rijlesplanner.
Je krijgt dan per email een bevestiging van de betaling. Ook kun je
deze betaling inzien op de rijlesplanner.
Annuleren rijles:
De dagopleiding kan niet geannuleerd worden. In geval van ziekte,
kun je een gedeelte van het examengeld terug vragen bij het CBR.
Dit kunt u vinden op de website, www.cbr.nl
Verzekering:
Tijdens de opleiding is het voertuig als lesvoertuig verzekert. Er is
wel een eigen risico.
Tussentijdse beëindiging rijopleiding:
Bij tussentijdse beëindiging van de rijopleiding worden de
overgebleven praktijklessen tegen het pakkettarief terugbetaald
aan de kandidaat. De pakketkorting zit verwerkt in de
praktijklessen.
Akkoord algemene voorwaarden en factuur:
Bij betaling van deze factuur, gaat u akkoord met onze
voorwaarden.
Vragen en/of opmerkingen:
Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij deze graag. U kunt
dit doen per mail: info@boensma.eu. Alle e-mails worden
vertrouwelijk behandeld
Klachten:
Heeft u klachten, dan kunt u dit per email melden. Deze email kunt
u sturen naar info@boensma.eu

123 snelle theorie:

Online theoriecursus

Klassikale dagopleiding (za: 9:00-14:00)

Klassikale examentraining (18:30-20:30)

Theorie-examen CBR

Herexamen (indien nodig)
€ 99,Rijlessen:
Rijlessen starten bij de rijschool in Delden, adres: De Berken 15,
7491HJ, Delden. Zorg dat je minimaal 15 minuten van tevoren
aanwezig bent. De instructeur start de opleiding op het
afgesproken tijdstip. De rijles en rijopleidingen eindigen ook bij de
rijschool.
123 snelle theorie:
We adviseren je zo snel mogelijk met je theorie te beginnen. Bij
aanmelding ontvang je een inlogcode voor de online
theoriecursus.
De 123 snelle theorie wordt gegeven in ons theorielokaal aan de
Berken 15 in Delden. De beschikbare data staan op onze website.
Je kunt je hiervoor opgeven via www.boensma.eu/theorie.
Het is mogelijk een theorieboek bij ons aan te schaffen.
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