
Voorwaarden ANWB Rijopleiding introductiedeal 
Elektrische rijlessen 2021 

 

 
• Actie loopt tot 31 december 2021 (of eerder als alle beschikbare ruimte is ingeboekt) 

• Er wordt een OP = OP beleid gehanteerd bij het bereiken van het maximum aantal plaatsen.  

• Op de datum van de intake moet je minimaal 16,5 jaar oud zijn.  

• Indien de leerling nog geen 18 jaar oud is, moet een ouder/voogd de lesovereenkomst tekenen. 
Anders is deze niet geldig.  

• De aanbieding is alleen geldig voor een startende leerling (iemand die nog geen rijlessen heeft 
gevolgd). 

• De deal is alleen geldig in combinatie met het kaartje verkregen op de EV-Experience. Deze dien je in 
te leveren op de rijschool tijdens de proefles. 

• De leerling is verplicht om alle rijlessen bij ANWB Rijopleiding te volgen.  

• De intake wordt in overleg geboekt op basis van beschikbare ruimte. 

• Niet geldig i.c.m. andere kortingen.  

• Maximaal 1 introductiedeal Elektrische rijlessen 2021 p.p.  

• ANWB Rijopleiding heeft ten allen tijde het recht, zonder opgaaf van reden, de actie en de daarbij 
horende voorwaarden te wijzigen of beëindigen.  

• CBR Gezondheidsverklaring is voldaan. 

• Bij deze actie is tevens de ANWB Examengarantie van toepassing. 

• De deal is geldig t/m 31 december 2021 op alle deelnemende rijscholen van ANWB Rijopleiding.  

• De deal is alleen geldig voor rijlessen in een elektrische lesauto, de VW ID.3. Dit zijn altijd automaat 
lesauto’s.  

• Alleen geldig bij afname van minimaal 20 lessen. 

 
Deelnemende vestigingen 
Alle bij de ARO B.V. aangesloten rijscholen met een VW ID.3. 
Alkmaar | Amersfoort | Amstelveen | Amsterdam| Barendrecht| Breda | DenHaag | Doetinchem | Dordrecht
Eibergen | Eindhoven | Emmen | Gorinchem| Groningen | Hilversum | Hoogeveen| Leeuwarden | Lelystad | 
Meppel | Nieuwegein | Purmerend | Rijswijk | Roosendaal | Rotterdam | Tilburg | Utrecht |  

 
Voorwaarden ANWB-herexamengarantie: 
Er is een intake gevolgd. De examengarantie geldt voor iedere startende leerling (iemand die nog nooit in een 
auto heeft gereden en/of rijlessen heeft gevolgd). •Het advies van de rijinstructeur, inhoudende het aantal 
lessen en de les-termijn, is opgevolgd bij de betreffende rijschool. •Alle huiswerkopdrachten (uit het 
praktijkbegeleidingsboek) zijn gemaakt door de leerling. •Er is voldaan aan de financiële verplichtingen. •Het 
vereiste theoriecertificaat is behaald en in je bezit. Deze dient uiteraard (nog) geldig te zijn. •De instructies 
gedurende opleiding zijn opgevolgd. •De vestiging behoudt zich het recht voor om tijdens de opleiding het 
advies aan te passen als de omstandigheden hierom vragen. Dit houdt ook in dat de examengarantie hierop 
aangepast wordt. Het laatst gegeven advies is bindend voor de examengarantie. •Het gratis herexamen is 
alleen van toepassing als er is voldaan aan de CBR Geneeskundige Verklaring. •De rijopleiding mag niet meer 
dan 3 weken achtereen onderbroken worden. •Het gratis herexamen dient binnen 10 weken na het eerst 
afgelegde rijexamen te worden afgelegd. •Het gratis herexamen is van toepassing als het advies van de 
rijinstructeur voor wat betreft het aantal rijlessen tussen het eerste en tweede examen daadwerkelijk wordt 
gereden. 

 

https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-alkmaar/rijschool-alkmaar
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-amersfoort/rijschool-amersfoort
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-amstelveen/rijschool-amstelveen
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-amsterdam/rijschool-amsterdam
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-barendrecht/rijschool-barendrecht
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-breda/rijschool-breda
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-den-haag/rijschool-den-haag
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-doetinchem/rijschool-doetinchem
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-dordrecht/rijschool-dordrecht
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-dordrecht/rijschool-dordrecht
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-eibergen/rijschool-eibergen
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-eindhoven/rijschool-eindhoven
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-emmen/rijschool-emmen
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-gorinchem/rijschool-gorinchem
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-groningen/rijschool-groningen
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-hilversum/rijschool-hilversum
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-hoogeveen/rijschool-hoogeveen
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-leeuwarden/rijschool-leeuwarden
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-lelystad/rijschool-lelystad
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-meppel/rijschool-meppel
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-nieuwegein/rijschool-nieuwegein
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-purmerend/rijschool-purmerend
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-rijswijk/rijschool-rijswijk
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-roosendaal/rijschool-roosendaal
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-rotterdam/rijschool-rotterdam
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-tilburg/rijschool-tilburg
https://www.anwb.nl/auto/rijbewijs/rijschool-utrecht/rijschool-utrecht

