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Programma Scooterrijbewijs - AM
Vanaf 16 jaar kun het scooterrijbewijs halen. Laat tijdens het examen 
zien dat je veilig en verantwoord door het verkeer kunt komen en 
bedien hierbij het voertuig op de juiste manier. Er zijn wekelijks exa-
menmogelijkheden voor het scooter rijexamen!
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Scooterrijbewijs
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1 All-in pakket
Theorie + Praktijk in 1

Individuele theorieles
Extra begeleiding bij de scootertheorie
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Theorie-examen
Examen bij het CBR

Examen AM
Praktijkexamen

Theorie leren
Voordat je aan de rijopleiding begint moet je het theorie-certificaat 
in jouw bezit heben. Wij bieden een voordelig en passend totaal-
pakket aan, inclusief online oefenen. Hen je moeite met leren? Dan is 
een individuele scooter theorielies een wellicht een uitkomst voor jou!

Praktijk scooterrijbewijs
Ben jij 16 jaar of ouder en heb jij het scooter theorie-examen al 
gehaald? Dan mag je beginnen met rijlessen! Er zijn verschillende 
pakketten waaruit je kunt kiezen. Onze ervaring leert dat ongeveer 
zes rijlessen voldoende zijn als voorbereiding op het praktijkexamen.
Wanneer er meer begeleiding nodig is, bevelen wij individuele lessen
aan.

Studiemateriaal
Bestel via onze webshop Alletheorieboeken.nl het studiemateriaal 
dat het beste bij jou past om de scootertheorie te oefenen.
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Individuele praktijkles
1 op 1 begeleiding in de praktijk
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Tarieven
Theoriepakket - Theorieboek, 5 uur 
online oefenen en 3 maanden online leren.

Theorie totaalpakket  incl. examen

2-daagse rijopleiding incl. rijexamen

€465,-

€49,95

Theorie examen €54,-

All-in pakket

Scooter - AM

Dagopleiding individueel - 4 lessen 
met aansluitend rijexamen

€420,-

2-daagse opleiding - groepsverband €380,-
Dag 1 - twee rijlessen
Dag 2 - drie rijlessen en rijexamen

Gratis proefles Auto
Heb jij bij ons scooterrijlessen gevolgd en ben jij geslaagd voor jouw 
scooterrijbewijs? Dan krijg je van ons een gratis proefles voor de 
auto cadeau. Zo kun je direct verder gaan met leren en oefenen voor 
het volgende rijbewijs!


