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Met Stip Teksten schreef in
opdracht van Verkeersschool
Oosterpoort teksten voor
diverse brochures, waaronder
deze brochure over het
autorijbewijs.
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U kunt de gehele brochure
lezen op de vervolgpagina(’s).
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Autorijles bij Verkeersschool Oosterpoort

Precies zoals jij het wilt!

Garantiepakket

Van tevoren weet je natuurlijk nooit zeker hoeveel
rijlessen je nodig hebt. Maar met een garantiepakket
heb je alles goed geregeld. Je theorie-examen, je
praktijkexamen, een examengarantie én 20 rijlessen.
Voor een vaste prijs! Tijdens je 14e les krijg je een
eindadvies. Het gemiddelde ligt meestal tussen de 10
en 20 extra lessen. Je bent nooit verplicht ons advies te
volgen. Dat bepaal je zelf.

Bij Verkeersschool Oosterpoort kun je zelf
je rijopleiding samenstellen, precies zoals jij
wilt. In tien dagen of acht weken je rijbewijs
halen? Alles is mogelijk.
In deze informatiefolder lees je meer over
de verschillende mogelijkheden. Nog niet
overtuigd? Vraag dan een gratis proefles aan.
Dat kan al vanaf je zeventiende!

Garantiepakket of losse lessen?

De een geeft de voorkeur aan een compleet rijlespakket, de
ander betaalt liever per les. Bij Verkeersschool Oosterpoort is
beide mogelijk.

Losse lessen
Elke week volg je één of meerdere rijlessen. Wil je twee
rijlessen per week, kies dan voor een dubbel lesuur. Dit is
efficiënter omdat je de meeste instructieonderdelen direct
kunt afronden. En daardoor bespaar je weer flink op de
kosten van je rijopleiding!

Wat kost dat?
Een rijles van 50 minuten kost

RIJLES
vanaf

E 37,-

Ga je nog naar school of ben je
student, dan krijg je bij 10 lessen € 1,- korting per les.
Je betaalt dan € 370,- voor 10 rijlessen.
Het praktijkexamen kost € 228,(inclusief examendocumenten).

Met een garantiepakket kom je niet voor verrassingen
te staan. Je weet precies hoeveel geld je betaalt voor
de gehele duur van de cursus. Ook als je de eerste
keer zakt voor je examen. Dat risico is dan voor ons.
Bovendien: alles kan. Of je nu in 10 dagen of 10 weken
je rijbewijs wilt halen. De meeste leerlingen kiezen voor
een rijopleiding tussen de zes en twaalf weken.
Als je je inschrijft, kun je direct je complete
rijopleiding vastleggen, inclusief je rijexamen!
Garanti

Wat kost dat?

pakket

e

Een garantiepakket heb je al voor € 1.074,-. E
1074,Dit bedrag is inclusief 20 autorijlessen, het
theorie-examen, het praktijkexamen én examengarantie. Extra lessen kun je eenvoudig bijboeken.
Natuurlijk is Verkeersschool Oosterpoort aangesloten
bij het BOVAG Garantiefonds. Dat betekent dat je geen
enkel risico loopt als je het lesgeld vooruitbetaalt.

Theorielessen & examen

Het voordeel van een theoriecursus is dat je alle
benodigde kennis opdoet en vragen kunt stellen als je
iets niet begrijpt. Bovendien is het een stuk gezelliger
dan alleen thuis studeren. Dat het werkt is zeker: van
onze cursisten slaagt gemiddeld 85% voor het theorieexamen. De theoriecursus vindt plaats op zaterdag van
9.00 tot 15.30 uur en maandag van 18.15 tot 21.15 uur.
Het examen volgt op woensdag om 9.00 uur.
Blijf je toch liever thuis? Kies dan voor E-learning.
Dan kun je op je eigen computer theorieles
volgen, verkeerssituaties beoordelen en
THEORI
proefexamens maken.
E

Wat kost dat?

pakket v
anaf

E 81,45

De theoriecursus van twee dagen kost
€ 143,50. Dit is inclusief een leerboek
en E-learning, de theoriecursus zelf en het
theorie-examen.
E-learning kost € 81,45. Hiervoor krijg je een
leerboek, E-learning en het theorie-examen.
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Rijles op je zeventiende

Haal je rijbewijs in 10 dagen!

Ben je nog geen achttien maar sta je te popelen om
rijervaring op te doen? Bij Verkeersschool Oosterpoort
kan dat! Tijdens de lessen in onze hightech rijsimulator
leer je hoe je moet schakelen, sturen en remmen.
Ook pas je de kijktechniek toe, en leer je veel over het
rijgedrag op kruisingen, verkeerspleinen en auto- en
autosnelwegen.

Je wilt graag je rijbewijs halen, maar je hebt geen zin
om maandenlang vast te zitten aan rijles? Dat hoeft
ook helemaal niet! De 10-daagse autorijopleiding is een
intensieve rijopleiding die je optimaal klaarstoomt voor
het examen. Zonder week in, week uit in de lesauto te
hoeven zitten.

Het enige wat je nodig hebt is twee weken vrije
tijd. Wel moet je eerst nog even de 10-daagse check
doen om te kijken of je in aanmerking komt voor de
10-daagse rijopleiding. Door de grote vraag is het
aantal beschikbare opleidingen namelijk beperkt.

Wacht dus niet te lang met boeken!

Wat kost dat?

De voordelen van rijles op je zeventiende zijn groot:

10-daag

se

rijopleidin

g

E 1595

De 10-daagse check (100 minuten)
inclusief uitgebreid lesadvies kost
slechts € 50,-.
De 10-daagse autorijopleiding kost € 1595,-.

,-

Profiteer tijdelijk van extra voordeel! Als je nu boekt,
krijg je de examengarantie ter waarde van € 95,helemaal gratis!

Je staat nooit in de file
Na elke les krijg je een uitgebreide sterktezwakteanalyse
Je hebt 5% meer kans dat je slaagt (volgens
onderzoek Technische Universiteit Delft)
Elke situatie kun je zo vaak als je wilt oefenen
De lessen zijn de helft goedkoper
De rijsimulatorlessen vormen al bijna een
derde van je rijopleiding
Rijles in de simulator is de rijles van de toekomst

Wat kost dat?
Een uur simulatorrijles kost € 20,-.
Je kunt ook kiezen voor onbeperkt
simulatorrijles. Dan betaal je € 195,-.
Onbeperkt simulatorrijles

E

195,-

Je kunt 16 verschillende lessen volgen.

Groen Rijbewijs –

Beperk de CO2-uistoot met 25%
Voor milieubewuste mensen bieden wij de Groene
Rijopleiding aan. Goed voor het milieu, maar ook goed
voor jou! Een deel van de rijlessen vindt plaats in de
rijsimulator. Deze lessen zijn net zo effectief als rijlessen
op de weg, maar een stuk vriendelijker voor het milieu.
En, ook niet onbelangrijk: de helft goedkoper! De lessen
op de weg vinden plaats in de superzuinige Opel Astra
ECOTEC met energielabel A. Je leert rijden volgens
de rijstijl van Het Nieuwe Rijden. Daardoor rijd je
efficiënter, zodat je brandstof bespaart. Ook dat is weer
goed voor het milieu, en voor je portemonnee! Wij laten
bovendien de CO2-uitstoot compenseren door Trees For
Travel.

GROENE

Rijopleid

ing

Wat kost dat?
De Groene Rijopleiding kost € 1585,-.
Dit is inclusief rijlessen, theorie-examen en praktijkexamen, training Het Nieuwe Rijden, extra rijstijltraining
3 maanden na het examen én examengarantie.

E 1585

,-
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Vraag een gratis proefles aan!
Benieuwd wat je bij Verkeersschool
Oosterpoort allemaal kunt leren?
En hoe het voelt om in een rijsimulator
te zitten? Vraag dan nu de gratis proefles
aan en maak vrijblijvend kennis met onze
verkeersschool!
Tijdens de proefles leer je sturen, remmen en schakelen
in onze hightech rijsimulator. Je krijgt ook een uitgebreid
lesadvies. Na de proefles kun je samen met je instructeur
kijken welke rijopleiding het beste bij jou past. Om in
aanmerking te komen voor de proefles, moet je minimaal
17 jaar oud zijn. Via onze website kun je de proefles
aanvragen.

Verkeersschool Oosterpoort BV
Protonstraat 5-1
9743 AL Groningen
Tel. 050 - 31 31 330
Tel. 0900 - 33 44 555

Openingstijden kantoor
www.oosterpoort.nl
info@oosterpoort.nl

Ma - Do
Vrijdag
Zaterdag

8.30 - 17.30
8.30 - 16.30
8.30 - 15.30
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