Lesovereenkomst
Gegevens Cursist:

Gegevens Rijschool:

Naam: ____________________
Adres: ____________________
Postcode: _________________
Woonplaats:________________
Telefoon: __________________
E-mail : _______________
Geboortedatum: _____________

Naam Rijschool: Rijschool Tamara
Naam Instructeur: Tamara de Jager
KvK nr. : 82830215
BTW nr. : NL003738446B61
CBR nr. :
IBAN nr. : NL96 INGB 0007 6578 97
Mobielnr. : 0616440629

Losse rijles:
Lesduur 60 minuten:
Lesduur 90 minuten:

W: www.rijschooltamara.nl
Adres : De Wulp 87, 7609 LW Almelo

E : info@rijschooltamara.nl
€ 47,00
€ 70,00

Tarief praktijkexamen
€ 240,00
Tarief tussentijdse toets
€ 200,00
Tarief faalangst examen € 310,00
(tarieven kunnen gewijzigd worden, alle prijzen zijn inclusief btw)
Lespakketten:
-Lespakket 1: 25 lessen (60 minuten) + praktijkexamen
-Lespakket 2: 25 lessen (60 minuten) + TTT + praktijkexamen
-Lespakket 3: 30 lessen (60 minuten) + praktijkexamen
-Lespakket 4: 30 lessen (60 minuten) + TTT + praktijkexamen

€ 1375,00
€ 1575,00
€ 1600,00
€ 1800,00

Lespakket 1 kan betaald worden in 2 termijnen van
Lespakket 2 kan betaald worden in 2 termijnen van
Lespakket 3 kan betaald worden in 2 termijnen van
Lespakket 4 kan betaald worden in 2 termijnen van

€
€
€
€

695,00
795,00
805,00
905,00

Theorie:
Boek + theorie-examenvragen + 10 uur examen op internet
iTheorie (onlinepakket)

€
€

30,00
35,00

De Cursist(e) betaald:
-Losse lessen: contant per rijles
-Lespakket 1,2,3 of 4: per bank in 1 of 2 termijnen.

Kosten van het lespakket word gelijk bij aanvang van de rijopleiding betaald
(in 1 of 2 termijnen)

Examens en TTT worden na betaling gereserveerd bij het CBR

Bij elke les, toets of examen heeft de leerling een geldig ID bij zich

Bij het niet thuis aantreffen van de leerling op de afgesproken tijd of bij het afmelden binnen 24 uur,
wordt het bedrag van de rijles in rekening gebracht.

De leerling of verzorger vult tegelijk bij de machtiging ook een Eigen Verklaring in bij het CBR.

Het is de verantwoordelijkheid van de leerling zelf om op tijd de 2todrive begeleiderpas aan te vragen.
Regel dit dus ruim voor dat je je praktijkexamen gaat doen.

Bij afname van een pakket is niet vastgesteld dat er ook een rijexamen afgenomen kan worden, dit is
afhankelijk van de vorderingen van de leerling en het soort pakket.
Op deze overeenkomst zijn de algeme voorwaarden van toepassing. Deze zijn ter inzage beschikbaar op de
website www.rijschooltamara.nl Deze dient u tevens te accepteren door het tekenen van dit document. Op
verzoek kunnen de algeme voorwaarden per ommegaande worden toegezonden.

Handtekening leerling(ouders/verzorgers): _________________________
Handtekening rijschoolhouder: _____________________

