
Autorijbewijs

Kwaliteit, snelheid & flexibiliteit zijn onze sleutel tot jouw succes!



Wil jij snel en voordelig je rijbewijs halen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Wij hebben een uniek startpakket dat jij helemaal naar wens kunt uitbreiden met bijvoorbeeld 
extra losse lessen, een tussentijdse toets of een online theoriecursus. Je kunt ons pakket ook 
uitbreiden met onze theoriecursus; dan ontvang nog eens €30,50 extra korting!

Elk jaar leiden wij ruim 1.000 kandidaten succesvol op voor hun rijbewijs. Ons slagingspercentage 
ligt ruim boven het gemiddelde. Kijk maar eens op de officiële site van het CBR www.cbr.nl. Dat is 
al een goede reden voor jou om voor BLOM te kiezen toch? Maar wij bieden je ook Blom’s 7 
zekerheden.

Wist je dat:
- Wij flexlessen aanbieden, je bepaalt dan zelf de duur van je rijles (60, 90 of 120 minuten)
- Wij al sinds 1968 bestaan, al meer dan 55 jaar dus!
- Wij een BLOM Rijles App hebben, waarmee je o.a. de planning kunt bekijken op je smartphone
- Wij je ophalen waar jou dat uitkomt
- Wij ook rijlessen geven in de automaat
- Wij speciaal opgeleide instructeurs hebben voor o.a. automaat, faalangst en ADHD
- 100% van onze oud-leerlingen ons aanbeveelt

Je autorijbewijs haal je bij Blom!

www.verkeersschoolblom.nl - 076 501 55 35 

Blom’s 7 zekerheden!Blom’s 7 zekerheden!   

oo  Direct starten (geen wachtlijst)
oo  Lessen van 60 minuten zijn ook 60 minuten
oo   Rijles op avonden en zaterdagen
oo  Hoge kans van slagen   
oo  Altijd dezelfde instructeur
oo  Eerlijk en betrouwbaar advies
oo Betaling in termijnen mogelijk



Klassikale theoriecursusKlassikale theoriecursus

oo  5 avonden of 3 dagen cursus
o o  Leerboek
o o  Online examentraining 
oo   Gebruik rijlesapp
oo  € 30,50 korting als je kiest voor ons startpakket

€ 207,50

Voordat je bij het CBR de tussentijdse toets en/of het praktijk-
examen af mag leggen moet je in het bezit zijn van een 
theoriecertificaat. Je mag al theorie-examen doen vanaf 16 jaar. 
Het certificaat blijft 1,5 jaar geldig.

Wij bieden je hiervoor een klassikale theoriecursus aan die direct 
aansluit op de examenstof van het CBR [meest gekozen], dit 
verhoogt dus je slagingskans. Een groot voordeel van de cursus 
is dat je tijdens de cursus vragen kunt stellen over situaties die je 
bent tegen gekomen tijdens het leren.  

De kosten van deze theoriecursus incl. een leerboek met 
ondersteunende online oefenvragen (examentraining) en het 
CBR theorie-examen bedragen € 207,50

Leer je liever zelfstandig? Kies dan voor onze online theorie-
cursus. Voor € 87,50 heb je dan een leerboek met online 
oefenvragen (examentrainingen) en wij  plannen dan met jou in 
overleg het theorie-examen in. 

Ook het volgen van privé theorieles is mogelijk bij ons. 

www.verkeersschoolblom.nl - 076 501 55 35 

Theorie



Praktijk

www.verkeersschoolblom.nl - 076 501 55 35 

StartpakketStartpakket

oo  20 rijlessen van 60 minuten (24 lessen van 50 minuten)

o o  Praktijkexamen
oo   Gebruik rijlesapp

Uitgebreid met:
Klassikale theoriecursus incl. examen en lesmateriaal €1617,50

€ 1440,-

Snel & voordeling startpakket
Als je kiest voor ons startpakket, kies je voor voordeel! Jouw korting kan oplopen tot €55,-. Je 
kunt kiezen voor het pakket met of zonder  klassikale theoriecursus. Natuurlijk is ons startpakket 
ook nog uit te breiden met extra losse lessen, een tussentijdse toets of online theoriecursus. 

Versnelde rijopleiding / spoedopleiding in 10-14 dagen
Wij bieden ook een versnelde rijopleiding of spoedopleiding aan. Moet jij voor stage naar het buiten-
land, is het toch wel erg handig om gewoon een rijbewijs te hebben voor je werk of wil jij gewoon 
snel dat pasje? Dan kiezen onze leerlingen voor een versnelde opleiding. Binnen gemiddeld 6 tot 12 
weken ben jij in het bezit van jouw rijbewijs. Niet snel genoeg? Kies dan voor onze spoedopleiding in 
10-14 dagen. Voordat je aan een snelcursus begint moet je wel in het bezit zijn van het theorie-
certificaat, eerder kunnen wij namelijk geen praktijkexamen voor je aanvragen!

Om een goede inschatting te maken van het aantal lessen dat je nodig hebt plannen we eerst een 
intest in. Deze intest duurt 90 minuten en kost €90,00

Flexlessen
Je bepaalt zelf de duur van je rijlessen, of je nou kiest voor ons startpakket of losse rijlessen! Je hebt 
hierbij keuze uit 60 minuten, 90 minuten of 120 minuten. Het is maar net wat jou uitkomt en we 
halen je op waar jij dat wilt, van Bergen op Zoom tot en met Oosterhout! Een rijles van 60 minuten 
kost € 59,50 

2todrive
Je mag al gaan lessen als je 16,5 jaar bent. Het praktijkexamen mag je dan afleggen op je 17e. 
Daarna mag je tot je 18e verjaardag autorijden onder begeleiding van een coach ‘2todrive’ 
(www.2todrive.nl). 


