Autorijschool Brugmann-Boël
Brugmann laan 246
1180 UKKEL
Tel : 02/345.16.16
Mail : brugmann-boel@hotmail.com
http://www.brugmann-boel.be

Prijslijst
Prijslijst (Rijbewijs B)

Inschrijving
2 uren praktijk
6 uren praktijk
14 uren praktijk
20 uren praktijk
30 uren praktijk
1 praktijkexamen (wagen en
monitor)
12 uren theorie (4x3u)

Prijs
(BTW
inclusief)
Gratis
118 €
354 €
826 €
1180 €
1770 €
100 €

Type les

100 €

Collectief

--Individueel
Individueel
Individueel
Individueel
Individueel
Individueel

Modaliteiten praktijklessen
Praktijklessen worden in blokken van 2 uur gegeven, van maandag tot vrijdag 8u tot 20u, en
weekend morgen van 8u tot 12u (in het Frans). Praktijklessen kunnen geannuleerd of
verplaatst worden zonder kosten voor U tot 2 werkdagen voor de les zal plaatsvinden.
U bent verzekerd via ons. Tijdens de lessen is de autorijschool burgerrechterlijk
verantwoordelijk, de rij-instructeur strafrechterlijk. Onze verzekeringsmaatschappij heeft
schriftelijk bevestigd leerlingen niet te zullen vervolgen in geval van een ongeluk.
Deze verzekeringsclausule (en andere punten zoals betalingsvoorwaarden en annulatie
mogelijkheden) wordt U schriftelijk bevestigd in Uw contract bij Uw inschrijving.

Keuze tussen manuele of automatische versnellingsbak
Wij bieden de praktijklessen op manuele of automatische versnellingsbak aan zonder extra
kosten. U kunt tijdens uw opleiding veranderen van manuele naar automatische (en vice
versa) met dezelfde modaliteiten van verandering van planning (tot 2 werkdagen op
voorhand).

Betalingsvoorwaarden
De kursussen zijn op voorhand te betalen. Voor een reservatie van meer dan 2 uren vragen wij
U een voorschot van minimaal 150€, met nieuwe voorschotten naargelang wat U best past
zolang U maar de volgende les op voorhand betaalt.

Inschrijving
Om U in te schrijven moet U een mail sturen of langskomen naar de school met Uw
identiteiskaart, het attest dat U reeds geslaagd bent voor het theoretisch examen (indien van
toepassing), Uw voorlopig rijbewijs (indien van toepassing) en een voorschot. Voor meer
informatie, aarzel niet om ons even te contacteren.

