Goedkoop je rijbewijs halen! Rijles, schakel en automaat vanaf €28 per uur bij AutoRijschool Zirak Gronin
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Welkom op de de website van autorijschool Zirak uit Groningen!

Goedkoop je rijbewijs halen? Dat kan bij rijschool Autorijschool Zirak uit Groningen,Haren,D
rachten, Assen, Leek, Marum, Hoogezand, Zuidhorn en Amsterdam
!

Bij rijschool Zirak kunnen leerlingen veel goedkoper het rijbewijs halen dan de gemiddelde
rijschool, daarbij wordt er zeer goed begeleid door ervaren rij-instructeurs. De gemiddelde
leerling behaald zijn rijbewijs bij 47 rijlessen, bij rijschool Zirak gemiddeld bij 30 rijlessen dus
bespaart leerlingen bijna de helft. Van het begin van de rijles tot einde wordt er uitleg gegeven
en met verkeersinzicht bezig geweest, daarom kunnen ook leerlingen die meer moeite hebben
met autorijden met heel weinig rijlessen slagen. Neem gerust een kijkje op de website van het
CBR voor het bekijken van de slagingspercentages.

2013 WINTER Aanbieding!!

Neem nu 4 rijlessen van 60 minuten voor maar €100,-

Over de rijschool en aanbod
Deze rijschool uit Groningen biedt goedkoop, misschien wel de goedkoopste rijles van
Groningen maar met onze 80% slagingspercentage ook kwaliteit.

Via het menu aan de linkerkant kunt u meer informatie vinden over de rijschool en de rijsch
ool prijzen
.
Let ook op het tijdelijke aanbod.
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Studenten rijlessen
Studenten kunnen autorijlessen volgen met speciale studenten korting bij rijschool
Autorijschool Zirak! Meer informatie over
studenten rijlessen
kunt u hier vinden:
studenten rijlessen
.

Rijangst, rijles faalangst of rijles angst
Rijschool Autorijschool Zirak heeft al veel ervaring met het omgaan van rijangst, rijles faalangst
of rijles angst bij rijlessen bij mensen en is hier ook voor opgeleid.

Meer informatie over rijangst, rijles faalangst of rijles angst bij rijlessen bij rijschool Autorijschool
Zirak
kunt u hier vinden: Rijangst / Rijles angst / Rijles faalangst bij
rijlessen bij rijschool Autorijschool Zirak
.

Rijschool Autorijschool Zirak uit Groningen
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