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RijschoolBeheer is speciaal voor de rijschoolhouder ontwikkeld. Wij zijn er om 
uw administratie zo soepel mogelijk te laten verlopen. RijschoolBeheer is een 
online administratie systeem waarmee u kunt factureren, leerlingen kunt behe-
ren, afspraken kunt bijhouden, taken kunt instellen en nog veel meer. Rijschool-
Beheer is er voor zowel kleine als grote rijscholen. 

Door middel van een speciale leerlingenpaneel kunnen uw leerlingen en per-
soneel op de hoogte blijven van hun facturen en afspraken. Ook kunt u met 
RijschoolBeheer gemakkelijk facturen maken. Waar u voorheen lange tijd bezig 

was met het maken van een factuur bent u met RijschoolBeheer binnen twee 
minuten klaar. Dit bespaart veel geld door middel van tijdbesparing.

Op een overzichtelijke manier kunt u uw leerlingen beheren. Zo kunt u in een 
oog op slag zien hoeveel rijlessen de leerling al heeft gehad, wanneer deze rij-
lessen plaatsvonden en of deze rijlessen al zijn betaald. Ook kunt u online een 
agenda bijhouden. Zo ziet u precies welke leerling op welke tijd een rijles heeft. 
Mocht er sprake zijn van een rijschool met meerdere rij-instructeurs, dan krijgen 
alle instructeurs een eigen pagina met een eigen agenda. 

RijschoolBeheer 
Efficiënt en essentieel voor uw rijschool
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Simpel en snel

RijschoolBeheer is een simpel  
en snel systeem. U zult gegaran-
deerd tijd besparen wanneer u 
RijschoolBeheer gaat gebruiken. 
Door middel van een handleiding 
wordt precies uitgelegd hoe Rij-
schoolBeheer werkt en zodra wij 
het systeem gratis voor u hebben 
geïnstalleerd kunt u er meteen 
gebruik van maken. Mocht u on-
danks de handleiding nog vragen 
hebben over het systeem, dan        
staat het team van RijschoolBe-
heer altijd paraat om u te helpen.
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Stel uw eigen 
RijschoolBeheer 
samen

Elke leerling een 
eigen account

Voor grote en 
kleine rijscholen

Bespaar veel tijd en 
geld

RijschoolBeheer maakt het mo-
gelijk om uw eigen RijschoolBe-
heer samen te stellen. Wij bieden 
u verschillende extra’s aan die u 
elk moment zelf aan of uit kunt 
zetten. Denk hierbij aan een             
forum, vragenpagina of teampa-
gina. Op deze manier ontstaat 
er een uniek RijschoolBeheer         
systeem voor uw rijschool. U kunt 
gewoon uw eigen domeinnaam 
behouden voor RijschoolBeheer.

Uw leerlingen hoeven niet langer 
meer hun mail door te spitten of 
in de postla te zoeken naar die 
ene factuur. Met RijschoolBeheer 
heeft elke leerling zijn eigen ac-
count. Hierop staat een overzicht 
van alle facturen en afspraken. 
Ook biedt RijschoolBeheer de 
mogelijkheid om direct vragen te 
stellen aan u of hun instructeur. 
RijschoolBeheer is dus handig 
voor de rijschool én de leerling.

Het RijschoolBeheer werkt met 
twee versies. Eén versie is ge-
richt op rijscholen met twee of 
meer instructeurs. Deze versie 
heeft een aparte instructeurpa-
neel waar de instructeur zijn of 
haar afspraken vindt. De andere       
versie is voor de rijschool met één      
beheerder. Deze versie heeft geen 
instructeursgedeelte, maar een 
eigen pagina waar u alles kunt 
bijhouden. 

Waar u voorheen tien minuten 
bezig was per factuur, kunt u met 
RijschoolBeheer binnen twee 
minuten een factuur maken. Op 
basis van gemiddeld 120 facturen 
per jaar scheelt dit jaarlijks zo’n 
20 uur. Dit komt neer op 800 euro 
besparing op basis van een uurlo-
on van 40 euro per uur. Maakt u 
per jaar nog meer facturen? Dan 
bespaart u dus nog veel meer tijd 
en geld!



RijschoolBeheer is een simpel systeem waar elke rij-instructeur 
mee over weg kan.
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Twijfelt u over het aanschaffen van RijschoolBeheer? Vraag een demo aan en     
oordeel zelf! Via onze website www.rijschoolbeheer.com vraagt u eenvoudig een 
live-demo aan. Zo kunt u direct zien hoe uw RijschoolBeheer eruit zal komen te 
zien en kunt u het gebruiksgemak van RijschoolBeheer zelf ervaren. 

Vraag een demo aan en oordeel zelf
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RijschoolBeheer is zeer voordelig. Een rijschool met 
één instructeur betaalt per jaar 249 euro. Een grote 
rijschool met twee of meer rij-instructeurs betaalt per 
jaar 299 euro. Wanneer u RijschoolBeheer aanschaft 
wordt het systeem helemaal gratis voor u geïnstalleerd. 
U krijgt dus niet te maken met onverwachte kosten. 

Het aanschaffen van RijschoolBeheer is een goede in-
vestering. Doordat u met RijschoolBeheer eenvoudig 
facturen kunt maken bespaart u al snel vele uren en 
hiermee honderden euro’s op jaarbasis. Ook zult u zich 
onderscheiden van veel andere rijscholen door uw le-
erlingen hun facturen online te laten bekijken. 

De kosten voor RijschoolBeheer  

Rijschool met één 
instructeur

Rijschool met twee of 
meerdere instructeurs

249 euro*

299 euro*

*Deze prijs is exclusief btw 

Kosten RijschoolBeheer
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Schep Studios
Ambachtswerf 11

Zuidplas
(+31) 6 1205 1202

contact@rijschoolbeheer.com
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