
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Prijsinformatie rijbewijs CAT. AM 
Prijzen gelding vanaf 1 december 2022 inclusief B.T.W. excl. examenretributies 

De vermelding van examenretributies is louter informatief, raadpleeg GOCA Vlaanderen 
 

Theorie 
 
Theorieboek:   25,00 € 
Theoriecursus (12 uren les, inclusief boek):      67,50 € 
Kosten examinator (examenretributie):   16,00 € 

De data van onze theoriecursussen vindt u op onze site. 
 

Praktijk 
Mogelijkheden 
U volgt vier uren les. Daarna hebt u de keuze om het examen af te leggen met eigen bromfiets of 
onder begeleiding van de rijschool. Let op! U kunt niet zelfstandig naar het examencentrum rijden. 
De lessen worden in groep georganiseerd. 
Onze prijzen 
Onze tarieven omvatten steeds: de lesgever, het gebruik van de bromfiets, volgwagen of –bromfiets, intercomsysteem, verzekering 
en BTW. U zorgt zelf voor een bromfietshelm, beschermende jas, lange broek (minimum jeans), hoge schoenen en handschoenen en 
MP3-oortjes. 

 
  POPULAIR! 

 Enkel lessen Les, gevolgd 
door het examen 

Aantal uur 4 4 

Examenbegeleiding 
privaat terrein 

 

  

Prijs per uur les € 65,- 

Kost examenbegeleiding € 100,- 

Dossierkost € 35,- 

Tarief € 295,- € 395,- 

https://www.gocavlaanderen.be/category/rijbewijs
https://www.rijschoolmerelbeke.be/theorie


 

 

 
 

  



 

 

De lessen zijn 3 jaar geldig, te rekenen vanaf de eerste lesdatum. 
 
Kosten examinator: 
Examen manoeuvres: € 11 (onder voorbehoud van prijswijzigingen, hiervoor verwijzen wij naar de website van de examencentra:  
https://www.gocavlaanderen.be/category/rijbewijs  
 
Bij niet-slagen moeten de examenkosten van de examinator en van de rijschool opnieuw betaald 
worden, indien u het examen met een lesvoertuig wenst te doen. 
 
Examenafspraken kunnen uitsluitend gemaakt worden mits directe betaling van de 
examenbegeleiding en de examenretributie verschuldigd aan het examencentrum. 
 
De gemeente vraagt +- 28,00 € voor de vernieuwing van uw definitief rijbewijs. 
Voor verdere info kunt u ook eens gaan kijken op www.rijschoolmerelbeke.be . Daar vindt u ook de 
openingsuren van onze kantoren. 
 
De bromfietslessen worden steeds georganiseerd vanuit ons kantoor: Zwijnaardsesteenweg 59, 9820 Merelbeke. 
 
Kledijvoorschriften: 

 
Een lange broek (minstens type jeans), 

• Hoge schoenen (de enkel moet beschermd zijn!) 
• Helm & handschoenen.  
• Mondmasker 
• MP3-oortjes (met een uitgang van 3.5 mm) 

 
Wie niet in orde is met de kledijvoorschriften, kan niet deelnemen aan de les. 
 
Met vriendelijke groeten en succes met uw rijopleiding! 
 
 
De Keuster Chantal 
Zaakvoerder 
 
 
Kantoor Merelbeke 
Zwijnaardsesteenweg 59 
9820 MERELBEKE 
 
Telefoon: 09/230 31 33 
www.rijschoolmerelbeke.be  
planning@rijschoolmerelbeke.be  

https://www.gocavlaanderen.be/category/rijbewijs
http://www.rijschoolmerelbeke.be/
mailto:planning@rijschoolmerelbeke.be

