NU OOK RIJLESSEN VOOR MENSEN MET BEPAALDE HANDICAPS !!

Kent u iemand die beperkt is in zijn/haar functies met de benen, dan
bieden wij ook rijlessen voor diegene aan in een
AANGEPASTE AUTOMAAT met handgas en handrem aan het stuur.
Ook een linker gaspedaal is mogelijk in de automaat, voor mensen die
rechts beperkt worden in hun functies.
Richting geven aan de rechterzijde van het stuur is ook mogelijk.

AL SINDS 1996 TOT UW DIENST

HENDRIK IDO AMBACHT
Zwijndrecht— Papendrecht— Alblasserdam— Ridderkerk— Dordrecht
Barendrecht— Sliedrecht

Dus mogelijk voor het nieuw te behalen rijbewijs of voor mensen die na
bijvoorbeeld een beroerte/infarct opnieuw moeten leren autorijden om
hun zelfstandigheid te behouden met wat aanpassingen aan de auto.
Prijzen voor deze lessen zijn op te vragen via de rijschool.

UNARIJVAARDIG.NL

078 6840870

06 14673223

Iedere instructeur is er op getraind om de service en dienstbaarheid te waarborgen waar UNA
bekend om staat. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Hierdoor krijgt iedere klant de
persoonlijke benadering en aandacht die hij/zij nodig heeft. Ons motto is dan ook:
— BETAALBARE RIJLES IN UW EIGEN TEMPO —
Hierdoor betaalt u nooit te veel. U rijdt de lessen die nodig zijn om u zo goed mogelijk voor te
bereiden op het praktijkexamen. Het aantal lessen dat iemand nodig heeft om klaar te zijn
voor een examen verschilt per persoon. We zijn tenslotte allemaal unieke individuen.
U kunt ervoor kiezen om per les contant af te rekenen, of voor het gemak van een pakket
welke u na ontvangst van een factuur op onze rekening kunt overmaken. Dat scheelt weer
steeds maar denken aan geld meenemen bij de les.
Al onze instructeurs voldoen aan de benodigde vakbekwaamheidseisen en zijn in het bezit
van de verplichte WRM-instructiepas .U heeft in principe een vaste instructeur, tenzij het om
bepaalde redenen niet klikt. U heeft dan de keus om door te schuiven naar een van onze
andere instructeurs.
Naast de reguliere rijlessen bieden wij ook:


Opfrislessen voor klanten die een lange tijd niet meer gereden hebben en weer graag
de weg op willen, maar dit niet direct alleen aandurven;



Begeleidingssessies voor klanten die vanwege overmatige angst of een traumatische ervaring niet meer de weg op durven;



Rijlessen voor klanten met autisme en aanverwante stoornissen en ook voor
mensen met faalangst.

Ook klanten die om wat voor reden ook weer een rijtest moeten afleggen bij het CBR zijn
bij ons van harte welkom.
We hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven en mocht dit niet zo zijn dan
horen we graag van u via de telefoon, of het contactformulier op www.unarijvaardig.nl
Wij zullen zo spoedig en volledig mogelijk reageren.
WIJ HOPEN U GAUW TE ZIEN BIJ EEN VAN ONZE INSTRUCTEURS !

LOSSE PRODUCTEN EN DIENSTEN voor de Auto rijopleiding

2017

INTAKE/PROEFLES 75 minuten ( normaal 54,75)

€

29,-

Losse les van 50 minuten ( vergelijking 60 minuten= 43,80)

€

36,50

Losse les van 75 minuten

€

54,75

Pakket van 10 lessen a 50 minuten vooruitbetaald

€

360,-

Praktijkexamen CBR incl. autohuur en administratie

€

220,-

Tussentijdse Toets CBR incl. autohuur (AANRADER)

€

160,-

BNOR ( na 4 keer zakken bij CBR) incl. autohuur en administratie)

€

250,-

Eigen Verklaring t.b.v. CBR examen

€

33,80

Theorie examen reserveren bij CBR

€

38,-

Theorie examen individueel CBR

€

94,-

Theorie online (leren en examens trainen) + praktijkoefeningen

€

40,-

Theorieleerboek (€25,-) + CDRom examentrainingen (€20,-)

€

45,-

Theorieboek + online code ( voordeel 10,-)

€

55,-

Voorkeur voor lesduur is 2 x 50 minuten. Hierin heb je meer tijd om de stof aan te leren en
goed te oefenen. Uiteraard is 75 minuten ook mogelijk.
Voor een 1e praktijkexamen moet er een Eigen Verklaring betaald worden op CBR.nl

PAKKETTEN

( ook als spoedopleiding mogelijk)

PAKKET 25 RIJLESSEN MET PRAKTIJKEXAMEN( uw voordeel 32,50)

€

1100,-

PAKKET 35 RIJLESSEN MET PRAKTIJKEXAMEN ( uw voordeel 52,50)

€

1445,-

PAKKET 45 RIJLESSEN MET PRAKTIJKEXAMEN ( uw voordeel 77,50)

€

1785,-

ALLE PAKKETTEN ZIJN UIT TE BREIDEN MET EEN TUSSENTIJDSE TOETS EN
NOODZAKELIJKE EXTRA LESSEN.
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UNA Rijvaardig is al sinds 1996 actief in de regio. Ooit als eenmansrijschool gestart en nu
uitgegroeid tot een middelgrote rijschool in Hendrik Ido Ambacht en omstreken. Inmiddels zijn
er binnen het bedrijf meerdere instructeurs werkzaam in verschillende lesauto’s; deze zijn
zowel handgeschakeld als automatisch.

