Beste,
Hieronder vind je de prijzen & informatie voor de cat. B
(Prijzen geldig vanaf 1 april 2021 en steeds inclusief 21 % BTW en exclusief examenretributies)

Theorie
POPULAIR!

Klassikaal

Boek

Onlinecursus

Aantal uren les

12

Zelfstudie

Zelfstudie

Boek





Dossierkost

€ 30,-

(inbegrepen in het totaal)

Tarief

€ 155,-

€ 25,-

De theoriecursus is verplicht voor wie 2 keer niet-geslaagd is in het theoretisch examen. Wie bij ons de theorie-cursus
gevolgd heeft, maar toch niet slaagt, mag kosteloos de cursus opnieuw volgen.
De data van onze theoriecursussen vindt u op onze site.
Kosten examinator: € 15,(onder voorbehoud van prijswijzigingen, hiervoor verwijzen wij naar de website van de examencentra:
https://www.gocavlaanderen.be/nl/p/rbw-tarieven
Je kan het examen afleggen in het examencentrum te Sint-Denijs-Westrem, langs de R4, aan de Poortakker of in
eender welk examencentrum in Vlaanderen. Hiervoor met je een reservatie maken via hun website.

€ 25,-

Vormingsmoment
Door een arrest van de Raad van State is dit niet langer verplicht. Meer info:
https://www.rijschoolmerelbeke.be/nieuws/beslissing-raad-van-state-betreffende-stage-vormingsmoment

Praktijk
POPULAIR!

Basiscursus

Basis PLUS

Complete opleiding

Aantal uur

6

10

20

Met begeleider









Zonder begeleider
Aanleren basisvaardigheden



Uitdiepen bepaalde onderdelen




Volledig uitgebreide opleiding
Examenbegeleiding met rij-instructeur
(optioneel)

€ 139,-

Extra praktijkles (per uur)

€ 69,50-

Dossierkost

€ 30,- (valt weg voor wie reeds theorielessen bij ons volgde)

(inbegrepen in het totaal)

Tarief

€ 447,-

€ 725,-

€ 1420,-

Je kan op eender welke moment in de opleidingsfase praktijklessen volgen, maar soms ben je verplicht om les te
volgen:
• Wie een voorlopig rijbewijs wil aanvragen om alleen te rijden moet minstens 18 jaar oud zijn en 20 uren rijles
gevolgd hebben. Je ontvangt een bekwaamheidsattest ter aanvraging van je voorlopig rijbewijs indien je
bewijst voldoende veilig te kunnen rijden.
• 6 uren les na twee niet-geslaagde praktijkexamens
• 6 uren les na het verlopen van je voorlopig rijbewijs. Hiermee krijg je twee opties:
• Je legt een examen af onder begeleiding van de rijschool
• Je vraagt een nieuw voorlopig rijbewijs aan (12 maanden geldig) om verder te oefenen; examen doe
je dan met eigen auto of je opteert voor examenbegeleiding met de rijschool
Afhankelijk vanaf wanneer jij je kan vrijmaken, kunnen de praktijklessen aanvatten. Gelieve daarvoor contact op te
nemen met de bediende die de planning verzorgt.

Kosten examinator: € 41,- (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, indien je met een lesvoertuig examen
doet, opnieuw betaald worden.
De gemeente vraagt je in het ongeveer +- 25,00 EUR aan kosten om de rijbewijzen te bekomen. Hiermee dien je dus
rekening te houden bij het bepalen van je budget.

Terugkommoment

Eens je je definitief rijbewijs behaald hebt, moet je 6 tot 9 maanden erna een terugkommoment volgen. Onze rijschool organiseert
deze i.s.m. enkele collega-rijscholen onder de vlag van My Generation Drive.
Je kan op de website lezen waarover het gaat en je kan er ook reserveren. De overheid stuurt je een brief met daarin de data
waartussen je het terugkommoment moet volgen.

Voor meer info & inschrijvingen: raadpleeg onze website www.rijschoolmerelbeke.be
Succes met je rijopleiding!

De Keuster Chantal
Directeur

