
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Prijsinformatie motorrijlessen: introductie of vervolmaking 
Prijzen gelding vanaf 1 december 2022 inclusief B.T.W. excl. examenretributies 

De vermelding van examenretributies is louter informatief, raadpleeg GOCA Vlaanderen 
 

Beste,  
 
Deze folder informeert u over ons aanbod motorlessen voor diegenen die reeds een rijbewijs bezitten. 
Hierbij onderscheiden wij drie categorieën: 
∗ Iedereen die een rijbewijs A bezit, maar geen motorervaring heeft (bv. rijbewijs behaald vóór 1989) 
∗ Diegenen die vroeger met de motor gereden hebben, maar daar een tijdje mee gestopt zijn 
∗ Voor wie ervaring heeft, maar zich wenst te vervolmaken 
 

Rijschool Merelbeke 
 

Rijschool Merelbeke houdt zich reeds meer als tien jaar bezig met het aanbieden van kwaliteitsvolle opleidingen 
naar vrijwel elk rijbewijs. 
Onze basisfilosofie is dat een goede rij-opleiding resulteert in een geslaagd examen. Vanuit dit standpunt 
organiseren wij ook cursussen op maat voor zij die geen examen hoeven af te leggen. De examenstress valt volledig 
weg. In onze opleiding voorzien wij daardoor meer ruimte voor de specifieke vraag van onze klant. 
 

Prijzen 
 

    

 Wel een rijbewijs, 
geen ervaring 

Een rijbewijs, ervaring, 
maar het is even geleden… 

Een rijbewijs, ervaring 
maar u wil meer 

Aantal uur 6 4 4 

Prijs per uur les € 91,- 

Dossierkost € 35,- 

Tarief € 581,- € 399,- 
 

€ 399,- 

 
 
  

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


 

 

Onze tarieven omvatten steeds: de lesgever, het gebruik van de motorfiets, volgwagen of –motor, intercomsysteem, verzekering en 
BTW.  
Zelf zorgt u voor een motorjas, motorhelm, MP3-oortjes, broek in een stevige stof (= minimum jeans), schoenen die de enkels 
beschermen en paar stevige handschoenen. 
 
Voor verdere info kunt u ook eens gaan kijken op www.rijschoolmerelbeke.be . Daar vindt u ook de openingsuren van onze kantoren.  
 
De motorlessen worden steeds georganiseerd vanop ons oefenterrein: Nederzwijnaarde 2 te 9052 Zwijnaarde.   
 
Op deze site vindt u ook de motoren waar wij mee werken. Een traditionele naked-bike waarop we leren rijden én remmen.  
 
Met vriendelijke groeten en succes met uw rijopleiding! 
 
 
 
 
 
 
De Keuster Chantal 
Zaakvoerder 
 
Kantoor Merelbeke    Telefoon:  09/230 31 33      
Zwijnaardsesteenweg 59    www.rijschoolmerelbeke.be      
9820 MERELBEKE    planning@rijschoolmerelbeke.be  
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