
Voorwaarden ANWB Rijopleiding Voorjaarsdeal 2022 

 
• Actie loopt tot en met 31 maart 2022 (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 Voorjaarsdeal omvat 1 intake en 14 lesuren voor € 695,-. Het advies van de Rijcoach betreft de 
vervolglessen die nodig zijn is leidend. 

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

• De intake vindt plaats tussen 1 februari 2022 en 31 april 2022 (onder voorbehoud van corona 
maatregelen). 

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

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

• Maximaal 1 Voorjaarsdeal 2022 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, mits de in dit document beschreven 
voorwaarden hiervoor zijn nageleefd. 

• Het volledige factuurbedrag van € 695,- moet binnen 14 dagen, maar uiterlijk vóór aanvang van de 

intake betaald zijn.  

 
Rijles Simulatoren  
ANWB Rijopleiding maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van rijopleidingen en maakt 
zodoende in meerdere vestigingen gebruik van rijsimulatoren. Deze vestigingen zijn: Alkmaar, Amsterdam, 
Amstelveen, Almere, Zaandam, Purmerend, Leiden, Santpoort, Hoofddorp, Eibergen, Doetinchem, Lelystad, 
Harderwijk en Hilversum. Bij vestigingen met simulatoren zullen de intake en een aantal vervolglessen op de 
simulator worden gereden volgens de ANWB Stappen Leer Plan methode. 
 
Deelnemende vestigingen 
Alle bij de ARO B.V. aangesloten rijscholen. 
 
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 lestermijn, 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. 
 


