OPLEIDINGEN &
TA R I E V E N

Bij All-Road word je goed voorbereid op verschillende praktijkexamens. Wij bieden
lessen aan voor het behalen van je auto, vrachtwagen, motor, brommer, scooter en
aanhangwagen rijbewijs. Ook geven wij theoriecursussen die je helpen bij het leren
van de stof voor je theorie examen. Onze instructeurs begeleiden je op een
professionele manier en met geduld naar het examen toe. Je gaat pas het examen
doen als je er echt klaar voor bent.
Hieronder vindt je onze verschillende opleidingen & de bijpassende tarieven.
Als je hier vragen over hebt kun je die gerust aan ons stellen!

RIJBEWIJS B (AUTO)
Een auto rijles duurt standaard 60 minuten, maar als je wilt kun je ook twee lessen
achter elkaar volgen. Je gaat verschillende routes rijden door Maassluis, Schiedam,
Vlaardingen & Rotterdam. Hierbij komt alles aan bod en leer je ook bijzondere
manoeuvres zoals in- en achteruitparkeren, achteruit rijden, hellingproef etc.
Op je persoonlijke rijkaart wordt je voortgang bijgehouden.
Elke persoon is anders en sommige leerlingen hebben meer lessen nodig dan
andere leerlingen. Daarom bieden wij verschillende pakketten aan. De instructeur
heeft na een proefles een goed beeld van jouw rijvaardigheid, aanleg en inzicht. Hij
zal jou dan adviseren welke pakket het beste bij jou past.

Pakket 1

- 15 Rijlessen
- 1 Praktijkexamen

€ 999,-

Pakket 2

- 25 Rijlessen
- 1 Praktijkexamen

€ 1470,-

Pakket 3

- 30 Rijlessen
- 1 Praktijkexamen

€ 1695,-

Pakket 4

- 40 Rijlessen
- 1 Praktijkexamen

€ 2049,-

- 28 Rijlessen
- 1 Praktijkexamen
- 1Tussentijdse Toets

€ 1799-

Actie Pakket

- Het is altijd mogelijk een tussentijdse toets aan je pakket toe te voegen.
- Bij alle pakketten geldt geen restitutie

Her- Pakket

- 5 Rijlessen
- 1 Her-Praktijkexamen

€ 520-

Wil je niet voor een pakket gaan maar losse lessen kopen? Of heb je achteraf te
wienig lessen in je pakket en wil je er nog wat meer volgen? Dat kan!
Hieronder vind je de tarieven voor losse lessen, vervolglessen en verschillende
examens. Heb je vragen hierover? Stel ze gerust via onze website.

1 Rijles (60 minuten)

€52,-

1 Praktijkexamen

€ 280,-

1 Tussentijdse Toets

€ 240-

1 Bnor Examen

€ 300,-

1 Faalangst Examen

€ 320,-

Proefles

€ 75,- NU € 19,-

1 Theorie Examen

€ 49,-

Vervolgles Bundels
5 Lessen

€ 250,-

10 Lessen

€ 490,-

15 Lessen

€ 730,-

RIJBEWIJS A (MOTOR)
Als je jonger bent dan 20 jaar, krijg je eerst te maken met de lichte motor (A1).
Vanaf 17 jaar mag je daarvoor al theorie-examen doen. Op die leeftijd mag je ook al
rijlessen volgen als je bent geslaagd voor je motortheorie-examen of je
autorijbewijs hebt. Vanaf 18 jaar mag je de praktijkexamens (voertuigbeheersing en
verkeersdeelneming) doen voor het rijbewijs A1. Minimaal 2 jaar na het behalen
van A1 kun je overstappen naar de middelzware motor (A2). Daarvoor hoef je
alleen maar een praktijkexamen verkeersdeelneming te doen. Minimaal 2 jaar na
het behalen van A2 mag je overstappen naar de motor met onbeperkt vermogen
(A). Ook daarvoor hoef je alleen maar een praktijkexamen
verkeersdeelneming te doen.
Vanaf 21 jaar: zware motoren (A) en Code 80. Vanaf je 21e komt Code 80 in beeld.
Je mag op je 21 e examen doen voor het A rijbewijs. Je dan wél de aantekening
Code 80 op je rijbewijs. Deze Code 80 houdt in dat je mag rijden op A1 en A2
motoren. Tevens mag je met driewielige motoren rijden met onbeperkt vermogen.
Na twee jaar vervalt de Code 80 (wel even een nieuw ‘pasje’ ophalen bij de
gemeente en de leges aftikken) en mag je met alle motoren rijden. Als je echter
even geduld heeft, kan je er ook voor kiezen pas op zijn 22 e examen te doen.
Voorwaarde is wel dat je op de datum van het examen meer dan twee jaar in het
bezit bent van een A2 rijbewijs. Als je dan voor het A rijbewijs slaagt, mag je direct
alle motoren besturen en krijgt je geen aantekening Code 80 op je rijbewijs.

Pakket A

- 14 Rijlessen
- AVB & AVD Examen

€ 999,-

Pakket B

- 24 Rijlessen
- AVB & AVD Examen

€ 1399,-

Try-out, introles (1,5u)

€ 75,- NU € 19,-

1 Motorrijles (60 min)

€ 46,-

1 Examen AVB

€ 175,-

1 Examen AVD

€ 280,-

1 Theorie Examen

€ 49,-

RIJBEWIJS E a B
(AANHANGWAGEN)
Als je met een aanhangwagen achter je auto wilt gaan rijden heb je een rijbews E
achter B nodig. Het rijbewijs E achter B is verplicht voor het rijden met een
combinatie waarvan de maximum toelaatbare massa (leeggewicht + laadvermogen)
opgeteld meer is dan 3500 kg in geval van een aanhanger waarvan de maximum
toelaatbare massa meer is dan 750.

Try-out, introles (1,5u)

€ 90,-

1 Les (60 min)

€ 60,-

1 Praktijk Examen

€ 270,-

Caravantraining (2 uur)

€ 125,-

Her-Pakket

- 2 Lessen
- 1 Praktijkexamen

€ 390,-

Pro-Pakket

- 4 Lessen
- 1 Praktijkexamen

€ 469,-

Dag-Pakket

- 6 Lessen
- 1 Praktijkexamen

€ 549,-

RIJBEWIJS AM
(SCOOTER/BROMMER)
Vanaf 15,5 jaar mag je beginnen met het theorie examen voor je bromfietsrijbewijs.
Als je deze gehaald hebt en 16 jaar bent geworden mag je beginnen met het volgen
van je praktijklessen. Onze rij-instructeur zal jou met veel plezier en geduld
opleiden tot een veilige, zekere verkeersdeelnemer.

Pakket 1

- 2 Rijlessen
- 1 Praktijkexamen

€ 299,-

Pakket 2

- 4 Rijlessen
- 1 Praktijkexamen

€ 359,-

Pakket 3

- 6 Rijlessen
- 1 Praktijkexamen

€ 420,-

1 Rijles (60 min.)

€ 35,-

1 Praktijkexamen

€ 255,-

THEORIE
Voor verschillende rijbewijzen moet je voordat je mag beginnen aan je
praktijk-examen eerst je theorie-examen halen. Je kan zelf thuis voor het examen
leren met behulp van de I-Theorie cursus die wij bieden. Als je hier
interesse in hebt kunt je dit pakket opvragen bij je rij instructeur.
Als het niet lukt en je wilt graag meer hulp bij het leren voor je theorie examen kan
je er voor kiezen om mee te doen aan een klassieke theoriecursussen. Hierbij krijg
je klasikaal les en doe je daarna meteen het examen. Als je hier interesse in hebt
kun je hierover meer informatie opvragen bij je rij instructeur.

Online Theoriepakket van I-Theorie

€ 39,-

