Heliomare / Bierman

Autorijden

U heeft van uw revalidatiearts
revalidatiearts het
het advies
advies gekregen
gekregen om
om met
met een rijschool
rijschool contact
contactop
op te
te nemen.
nemen.Dat
Datkan
kan
bijvoorbeeld
bijvoorbeeld zijn
zijn voor
voor een adviesgesprek,
adviesgesprek, een rijtest,
rijtest,autorijlessen
autorijlessenofofeen
eengesprek
gesprekover
over aanpassingen
aanpassingen die
die nodig
nodig
zijn om auto te rijden.
rijden. Hieronder vindt u de contactgegevens van een aantal gespecialiseerde autorijscholen in
Noord-Holland. Elk van deze rijscholen heeft de kennis en expertise om u van dienst te zijn. Het staat u
natuurlijk
ook altijd vrijopereert
om een vanuit
andereHeliomare.
rijschool te
benaderen.
Bierman Rijopleidingen
Hierdoor
kunnen autorijlessen en rijtesten plaatsvinden vanuit
Heliomare (Wijk aan Zee) of bij Bierman (Nieuw-Vennep). De lessen worden uitgevoerd door Richard Vermeulen. Hij
/ Wijk op
aanhetZee)
Bierman
heeft meer(Nieuw-Vennep
dan 20 jaar ervaring
gebeid van rijgeschiktheid. Naast de gewenningslessen en reguliere rijlessen,
Telefoon:
0252
adviseert hij
ook21in06het11gehele procedure / traject tot het (nieuwe) rijbewijs.
E-mail: info@bierman.eu
Website:
https://www.biermanab.nl
Bierman Rijopleidingen
is onderdeel van Aanpassingsbedrijf Bierman. Met meer dan 70 jaar ervaring in de
automotive-branche is dit bedrijf marktleider voor aangepast vervoer in Nederland. U kunt hier o.a. terecht voor het
De
en rijtesten
kunnenauto
vanuit
Nieuw-Vennep
De lessen
worden
uitgevoerd
latenautorijlessen
aanpassen van
uw bestaande
(op Heliomare
basis van deofcoderingen
op uwplaatsvinden.
rijbewijs). Maar
het is ook
mogelijk
om
door
Richard
Vermeulen.
heeft
meer danStandaard
20 jaar ervaring
het gebeid
rijgeschiktheid.
Naast de en
een reeds
aangepaste
autoHijaan
te schaffen.
beschiktopBierman
over van
200+
aangepaste rolstoelauto’s
gewenningslessen
en &reguliere
rijlessen, adviseert hij ook in het gehele procedure/traject tot het (nieuwe) rijbewijs.
rolstoelbussen (nieuw
gebruikt).
(Hoorn)
B&S
Bierman
Rijopleidingen (Nieuw-Vennep / Wijk aan Zee)
Telefoon: 0252
085 071
- 21760600
11
E-mail:
E-mail: info@onbeperktinbeweging.nl
info@bierman.eu
Website: https://www.biermanab.nl
https://www.onbeperktinbeweging.nl
Joost Huijgens (Heemskerk)*
Telefoon: 06 53 83 13 80
E-mail: joosthuijgens@hotmail.com
Website: https://joosthuijgens.nl/contact
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