DE MOTOROPLEIDING
Theoriecursus categorie A
Theorieboek:
Theoriecursus (12 uren les):
Kosten examinator:

25,00 €
95,00 €
15,00 €

De data van onze theoriecursussen vindt u op onze site.

Praktijk categorie A
Mogelijkheden
Rijbewijs A1: vanaf 18 jaar beperkt tot 11 kW en maximaal 125 cc.
Rijbewijs B: het is mogelijk om met een 125 cc te rijden indien uw rijbewijs B twee jaar oud is. Indien
u het rijbewijs B behaalt hebt na 01/05/2011, dient u vier uren les te volgen.
Rijbewijs A2: vanaf 20 jaar beperkt tot 35 kW en mag niet afgeleid zijn van een voertuig met meer als
het dubbele vermogen.
Rijbewijs A: vanaf 24 jaar zonder beperkingen

Onze prijzen
Onze tarieven omvatten steeds: de lesgever, het gebruik van de motorfiets, beschermvest, helm,
handschoenen, volgwagen of –motor, intercomsysteem, verzekering en BTW.
Zelf zorgt u enkel voor een broek in een stevige stof (= minimum jeans), schoenen die de enkels
beschermen en paar stevige handschoenen. U krijgt van ons een mutsje om de helmen proper te
houden, dat u achteraf mag houden.

PAKKETPRIJZEN:
Basisopleiding 9 uren,
gevolgd door het examen op privaat terrein: 725 €.

Volledige opleiding 12 uren,
gevolgd door de examens op privaat terrein en openbare weg: 1070 €.

Extra lessen: 150 € per twee uren les.
Opleiding met progressieve toegang:
Voor wie na twee jaar een rijbewijs wil in de hogere categorie (van A1 naar A2 OF van A2 naar A)
geldt een verplichting van vier uren les, gevolgd door een examen op privaat terrein. Daarna heeft
men de keuze voor een voorlopig rijbewijs of om onmiddellijk het examen op de openbare weg af te
leggen.
 4 uren opleiding met examenbegeleiding privaat terrein 385 € (wie bij ons de opleiding voor
het eerste motorrijbewijs volgde, betaalt niet opnieuw de dossierkost van 30 €)
 4 uren opleiding met examenbegeleiding privaat terrein en openbare weg 475 € (wie bij ons
de opleiding voor het eerste motorrijbewijs volgde, betaalt niet opnieuw de dossierkost van
30 €)
 Opleiding 4 uren 125 cc 330 €
Prijsaanpassing geldig vanaf 5 februari 2014, inclusief B.T.W. en exclusief examenretributies.

De lessen zijn 3 jaar geldig, te rekenen vanaf de eerste lesdatum. Een voorlopig rijbewijs is 1 jaar
geldig en kan niet verlengd worden. U bekomt een voorlopig rijbewijs nadat u slaagt voor een
examen op privaat terrein.
Eenheidsprijzen:
- Inschrijving:
30 €
- 1 uur praktijkles:
75 €
- 1 examenbegeleiding:
120 €
(met uitzondering van de examenbegeleiding privaat terrein in de basisopleiding: 55 €)

Kosten examinator:
Examen manoeuvres:
Examen openbare weg:

14 €
50 €

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 25,00 € voor een voorlopig rijbewijs en 25,00 € voor de vernieuwing van uw
definitief rijbewijs.
Facturatie
Indien dit een opleiding betreft via een bedrijf, dan dient u dit vooraf te melden, zodanig dat er een
factuur kan worden opgemaakt. Op die manier kunnen de subsidies ook voor aanvang van de
opleiding in orde gemaakt worden.

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 vanuit ons kantoor te Merelbeke.
Op deze site vindt u ook de motoren waar wij mee werken. Een traditionele naked-bike waarop we
leren rijden én remmen.
Op 1 mei wordt een nieuw examen geïntroduceerd.
U vindt hier:
 De nieuwe manoeuvres
 Alle wijzigingen aan het nieuwe examen

Met vriendelijke groeten en succes met uw rijopleiding!
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