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Inschrijfformulier

IN BLOKLETTERS EN VOLLEDIG INVULLEN S.V.P.

Gegevens deelnemer
Achternaam

:

Tussenvoegsels

:

Voornamen (voluit)

:

Roepnaam

:

Geslacht

:

Straat + huisnummer

:

Postcode

:

Geboortedatum

:

Geboortegemeente

:

Mobiel nummer

:

Emailadres

:

V/M

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Woonplaats

:

Voor het aanvragen van het praktijkexamen hebben wij een burgerservicenummer nodig.
Vergeet dus niet dit in te vullen.
Burgerservicenummer

::

Nu leerling van Terra

: JA / NEE

Op de vestiging

:

(doorhalen wat niet van toepassing is)
(bij ja graag locatie invullen)

Gegevens ouder/verzorger (indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is)
Achternaam

:

Voorletters

:

Geslacht

:

E-mailadres

:

Telefoonnummer

:

V/M

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Mobiel nummer :

Datum

:
1

Handtekening ouder/verzorger of deelnemer :
U mag het getekende formulier scannen en mailen naar rijschool@terra.nl
of opsturen naar Terra Rijschool, Antwoordnummer 1200, 9760 VA EELDE.
Niet ondertekende formulieren worden niet behandeld.
Z.O.Z. voor opleidingsmogelijkheden
1

Bij ondertekening gaat u akkoord met de leveringsvoorwaarden. Op al onze producten en diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.

Theorie
Theoriepakket 1: zelfstudie + examentraining
Theoriepakket 2: klassikale cursus (12 lesuren à 60 minuten)

€ 45,00
€ 140,00

Regulier theorie-examen (zelf aanvragen bij het CBR)

€ 41,30

Theorie-examen met extra tijd (zelf aanvragen bij het CBR)

€ 51,60

Individueel begeleid theorie-examen (aanvragen via de rijschool)

€ 97,25

Praktijk
Praktijklessen per uur (les in blokken van twee uur)
Praktijkexamen
Hierin zijn inbegrepen:
Kosten CBR
Gebruik lescombinatie tijdens examen

€ 80,00
€ 362,75

€ 242,75
€ 120,00

Faalangstexamen CBR, toeslag

€ 9,10

RIJTEST (indien nodig n.a.v. eigen verklaring)
Op de locatie van TerraRijschool in Leek

€ 120,00

Op de CBR examenlocatie in Groningen

€ 200,00

Simulatorpakket
Introductieprijs 2018

€ 300,00
€ 225,00

Groningen
Emmen
Meppel
Winschoten
Graag in de eerste kolom aankruisen van welke scholings- en examenmogelijkheden u
gebruik wilt maken.
U kunt deze inschrijving binnen 14 dagen na aanmelding herroepen.

