Prijsinformatie rijbewijs CAT. A

Prijzen gelding vanaf 1 januari 2022 inclusief B.T.W. excl. examenretributies

Theorie
Theorieboek:
25,00 €
Theoriecursus (12 uren les):
125,00 €
Kosten examinator (examenretributie):
15,00 €
De data van onze theoriecursussen vindt u op onze site.

Praktijk
POPULAIR!

B 372
(125 cc met je
autorijbwijs)

Upgrade
(van A1 naar A2 of van
A2 naar A)

Basisopleiding
(voorlopig rijbewijs)

4

4

9

12

Examenbegeleiding
privaat terrein







Examenbegeleiding
Openbare weg



Aantal uur

Prijs per uur les


€ 82,50-

Examenbegeleiding
privaat terrein

€ 60,-

Examenbegeleiding
openbare weg

€ 100,-

Dossierkost
Tarief

Complete opleiding
(definitief rijbewijs)

€ 100,€ 30,-

€ 360,-

€ 520,-

€832,5-

€ 1180,-

Onze tarieven omvatten steeds: de lesgever, het gebruik van de motorfiets, volgwagen of -motor, intercomsysteem, verzekering en
BTW. Zelf zorgt u voor
• Een vest mét lange mouw en bescherming type motorfietsjas
• Een lange broek (minstens type jeans),
• Hoge schoenen (de enkel moet beschermd zijn!) of een motolaars
• Helm, het liefst integraal of systeem helm, sowieso een helm geschikt om veilig moto te rijden
• Handschoenen, het liefst motorfietshandschoenen of leren handschoenen. Geen werkhandschoenen of wollen
handschoenen, wanten ed.
• Een buff of sjaal of mondmasker
De lessen zijn (net als de theorie) 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 het examen op privaat terrein. Het slagen op het privaat
terrein is ook slechts één jaar geldig. U moet dus binnen het jaar na uw slagen in de manoeuvres een geslaagd examen op de
openbare weg afleggen.
Kosten examinator:
Examen manoeuvres: € 14,- **
Examen openbare weg: € 51,- **

**onder voorbehoud van prijswijzigingen, hiervoor verwijzen wij naar de website van de examencentra:
https://www.gocavlaanderen.be/nl/p/rbw-tarieven
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 de vernieuwing van uw definitief rijbewijs of bij het aanvragen van een voorlopig rijbewijs.
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.
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

