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Bij rijschool Bakker ben je aan het juiste adres als je een betaalbare rijschool 
zoekt in Leeuwarden waar je ruime keuze hebt uit voordelige pakketten. Wij 
verzorgen autorijlessen bij onze rijschool voor leerlingen uit Leeuwarden en 
omstreken.

Je kunt bij onze rijschool al starten met rijlessen vanaf € 40,- per rijles. Bij 
ons duurt een rijles 60 minuten (en geen 50 min. om het goedkoper te doen 
lijken).

Bij ons bepaal jij het tempo van je rijopleiding.
 Wil je meer dan 2 rijlessen in één week, dan kan dat.

 Les je liever 120 minuten in plaats van 60? Geen probleem.

 Heb jij meer uitleg en/of demo's nodig, dan doen we dat.

 Controle over je rijopleiding middels de rijlesapp.

 Betaal per 10 rijlessen

Jij wilt toch ook je rijbewijs halen bij een kleinschalige rijschool in 
Leeuwarden? Vraag dan vandaag nog je geheel vrijblijvende en GRATIS 
proefles aan en laat je tijdens deze proefles overtuigen dat Marcel de 
juiste persoon is om jou te begeleiden tijdens je rijopleiding.

Vraag nu je GRATIS proefles aan.

Gemiddeld ben je volgens onderzoek van het CBR al gauw €2750,- om je 
rijbewijs in handen te hebben. Een gemiddelde leerling heeft volgens dit 
onderzoek 43 rijlessen nodig en 1,6 praktijkexamens!

https://www.rijschool-bakker.nl/
https://is.gd/proefles_rijles_leeuwarden
https://www.google.nl/url?q=https://rijschool-bakker.nl/
https://bit.ly/3H8DbUa
https://www.rijschool-bakker.nl/over-ons/reviews/
https://www.rijschool-bakker.nl/over-ons/
https://www.rijschool-bakker.nl/contact/
https://www.rijschool-bakker.nl/rijles/tarieven/aanbiedingen/
https://www.rijschool-bakker.nl/rijles/tarieven/
https://www.rijschool-bakker.nl/


Waarom je voor ons moet kiezen:
 Eerst een geheel vrijblijvende proefles, daarna pas beslissen.

 Vaste, rustige, gedreven en geduldige instructeur (Marcel Bakker) met 

meer dan 20 jaar ervaring in onderwijs en opleiding.

 Instructeur met een bovengemiddeld slagingspercentage eerste 

examens.

 Modern, digitaal systeem van PlanGo waarin je je eigen vorderingen kunt 

inzien.

 Wij bieden rijopleidingen aan voor een betaalbare prijs.

 Autorijlessen volgen in Leeuwarden in een fijn leerklimaat.

 Een rijles duurt 60 minuten (en GEEN 50, let hier goed op als je gaat 

vergelijken want je bent zomaar 17% duurder uit zonder dat je er erg in 

hebt).

 Je kunt ervoor kiezen thuis te worden opgehaald en gebracht. (is 

afhankelijk van het moment van lessen).

 Je mag je eigen rijlessen inplannen in PlanGo.

 Je lest in een jonge, moderne en rookvrije auto met legio rijhulpsystemen 

(ADAS).

 Na het behalen van je rijbewijs, worden niet gebruikte autorijlessen 

zonder extra kosten terugbetaald.

Je mag al beginnen met autorijlessen vanaf 16,5 jaar (2todrive). Met 2toDrive 
kun je dus vroeg beginnen met rijlessen, waardoor je je rijbewijs op je 17e haalt
en onder begeleiding van een coach rijervaring gaat opdoen. Onze ervaring is 
dat je als 17 jarige prima in staat bent om al te beginnen met rijlessen. Wil je 
gebruik maken van 2toDrive, schrijf je dan in bij rijschool Bakker zodra je 16 
bent geworden, dan kun je direct beginnen met je theorie. De eerste rijles 
plannen we alvast in op de dag dat je 16,5 jaar wordt.

Contact opnemen:

Rijschool Bakker
Braksan 118 
8939EH Leeuwarden



telefoon: 0629626829
website: https://www.rijschool-bakker.nl
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