
 

Hoe lessen plannen bij rijschool NR Gent? 

Om rijlessen vast te leggen is het belangrijk vooraf even te kijken of een een planning kan maken 
die bij jou past.  Lukt dit? Past dan koop je lessen aan. Wil je een gespreide betaling?  Kan maar  

enkel als er meer dan 3 rijlessen aangekocht worden. Registreer je eerst en neem contact op 
met de rijschool om een betalingsplan op te maken. Makkelijkst is per mail 
(hello@rijschoolnr.gent). Dan gaan we je persoonlijk opbellen en plannen.


Volg de stappen om deze te kunnen plannen.


Klik hier

Stap 1

mailto:hello@rijschoolnr.gent


 

Stap 2

Klik hier

















Scrol naar beneden tot je dit ziet

Stap 3

Vul je gegevens in

indien paswoord vergeten, 
reset paswoord door hier te klikken.



 

algemene voorwaarden 
aanvaarden en opslaan.

Stap 4









 
Zie je dit? Er is iets fout.  

Kĳk de volgende stappen na.

Hier moet staan 
RSNRSML

Heeft u het juiste paswoord?

Uw juiste mailadres gebruiken?

Paswoord vergeten? 
Klik hier en mailen een nieuw 

paswoord.

Stap 5



 

Klik hier

Stap 6



 

Dit moet je zien om te 
kunnen plannen. 

 Zie je dit niet contacteer ons.  
Zie je het wel klik er op.

Stap 7



 

Rood is geen slot vrĳ bĳ 
deze instructeur.

Groen er is een slot vrĳ bĳ 
deze instructeur.

Kĳk bĳ verschillende 
instructeurs.

Selecteer gewenste  
beschikbare dag.

Kies je instructeurs.

Stap 8



 

Reserveer beschikbaar 
tĳdslot. Let op, soms is er 

maar 1 slot vrĳ. Kĳken 
eventueel bĳ andere 

instructeur voor andere 
beschikbare slots.

Stap 9



 

Ziet u dit heeft u geen 
positief saldo staan. Koop 
nieuwe lessen aan om uw 

keuze vast te leggen.

Stap 10

Klik hier om lessen aan te 
kopen



 

Klik hier om lessen aan te 
kopen

Stap 11



 

Kies hoeveel lessen je wil 
aankopen. Zo kan je 

meerdere lessen na elkaar 
plannen in één keer.

Stap 12

Bevestig uw keuze.

Hier kan je keuze maken uit 
pakket aankopen.



 

Stap 13

Bevestig uw keuze.



 

Stap 14

Bevestig uw keuze. 
Volg de stappen van uw  

bank. 



 

Hier kan je uw saldo en 
aankopen zien

Stap 15



Overzicht  betalingen.

Stap 16

Overzicht  Facturen.

Overzicht geplande lessen

Overzicht van wat je nog 
kan plannen

Nog meer lessen plannen?  
Ga terug naar stap 7 


