Pakket Cooperclub 2018:
• Gratis proefles (à 60 min.)
•
•
•
•

26 praktijklessen (à 45 min.)
Praktijkexamen CBR*
Herexamen CBR* (indien nodig)
123 snelle theorie dagopleiding
(incl. 2x theorie-examen CBR)

*Exclusief legeskosten CBR

Pakketprijs € 1295,-

Extra buiten pakket:
45 min rijles
45 min rijles, contant betalen
Praktijkexamen excl. leges
Tussentijdse toets CBR excl. leges
Legeskosten Praktijkexamen CBR
Medische eigenverklaring CBR

€ 36,€ 34,€ 125,€ 125,€ 102,€ 34,80

123 snelle theorie:
Theorieboek auto/bromfiets/motor

€ 25,-

Theorie-examen CBR B
Toeslag individueel examen
Toeslag extra tijd
Toeslag theorie-examen engels

€ 40,95
€ 56,20
€ 10,30
€ 5,50

Rijlessen:
In dit rijlespakket zitten 26 rijlessen van 45 minuten. De instructeur bepaalt
samen met de kandidaat de rijlestijden. De rijlessen starten vanaf het
opgegeven huisadres of anders overlegd met de instructeur.
Rijlesplanner:
Er wordt een inlogcode verstuurd naar het opgegeven email adres. Via
www.rijlesplanner.nl/boensma kun je zelf rijlessen inplannen, maar ook de
betalingen en facturen inzien. Het is mogelijk om bij verschillende
instructeurs rijlessen te plannen. Wel adviseren wij een vaste instructeur te
plannen. Mocht je de inlogcode niet ontvangen hebben, laat het dan even
weten.
Tussentijdse toets:
De tussentijdse toets is een oefenexamen bij het CBR. Je kunt hierbij
vrijstelling krijgen voor de bijzondere verrichtingen. Deze zit niet in het
pakket en zal apart worden gefactureerd.
Praktijkexamen:
De gemiddelde wachttijd voor een praktijkexamen is afhankelijk van de
beschikbare examen bij het CBR. De rijinstructeur bepaalt wanneer je
examen gaat doen. Je kunt ook een eigen aanvraag praktijkexamen doen. Als
je dit wilt gaan doen, dan betaal je rechtstreeks de legeskosten aan het CBR.
Mocht je dit willen gaan doen, dan kan onze instructeur je hierover
informeren.

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.
Betalingen:
Factuur dient voor aanvang van de rijopleiding en examen voldaan te
worden. Extra rijlessen buiten het rijlespakket dienen contant voldaan te
worden aan de rijinstructeur. Een rijles kost dan € 34,- per 45 minuten.
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:
Met behulp van de rijlesplanner kunnen er rijlessen geannuleerd worden. Dit
kan tot 10 dagen voor de rijles. Wanneer je binnen 10 dagen wilt annuleren,
dien je altijd contact op te nemen met de rijinstructeur. Alle rijlessen die
binnen 24 uur voor de rijles zijn afgezegd, worden als een normale rijles
berekend. Deze les dient de eerstvolgende rijles te worden betaald aan de
instructeur.
Medische Eigen Verklaring:
Voor de aanvraag van een praktijkexamen moet je eenmalig een Medisch
Eigen Verklaring aanvragen bij het CBR. Deze Medisch Eigen Verklaring is
verkrijgbaar bij het gemeentehuis of bij het CBR. De kosten bedragen €34,80.
Wanneer je een of meer vragen met een JA moet beantwoorden, dient deze
EV (mede) ondertekend te worden door een arts. Wanneer je meteen na je
B-rijbewijs ook motor of aanhangwagen wilt doen, kun je deze categorieën
ook aankruisen op de EV. Voordat je de EV opstuurt naar het CBR, graag een
kopie inleveren bij de instructeur.
Machtigen met DigiD:
Voordat de rijschool een praktijkexamen/tussentijdse toets kan aanvragen,
moet je de rijschool machtigen met DigiD. Het rijschoolnummer dat je moet
machtigen is 1177u8. Je kunt dit doen op www.mijn.cbr.nl .
Verzekering:
Tijdens de rijlessen is de auto allrisk verzekerd, ondanks dat je juridisch
bestuurder bent van het voertuig. Extra hebben wij een inzittende
verzekering tijdens rijlessen afgesloten. Tijdens het rijexamen of toets bij het
CBR, is er geen sprake van het geven van rijonderricht. Je bent dan volledig
aansprakelijk voor het voertuig. Dit staat ook vermeld in de algemene
voorwaarden die je moet tekenen bij het CBR, voor aanvang van het examen.
Wij verzorgen de aanvullende verzekering tijdens het examen voor jou. De
kosten hiervan is verrekend in de reserveringskosten voor het praktijkexamen.
Tussentijdse beëindiging rijopleiding:
Bij tussentijdse beëindiging van de rijopleiding worden de overgebleven
praktijklessen tegen het pakkettarief terugbetaald aan de kandidaat.
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.
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