Info & prijzen RIJBEWIJS CAT. CE
Prijzen gelding vanaf 1 januari 2022 excl. examenretributies

Alvorens de opleiding CE te kunnen aanvatten, moet de kandidaat in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C.
Hij moet bijgevolg geen theorie-examen meer afleggen en dus ook geen cursus meer volgen.
Wie naast het rijbewijs CE ook de vakbekwaamheid wil behalen, moet wel slagen in het theoretisch gedeelte
rond de vakbekwaamheid. De opleiding hiervoor bedraagt één dag cursus.
Rijbewijs CE

Reeds in het bezit van een CE

Rijbewijs CE

Zonder vakbekwaamheid

Enkel vakbekwaamheid

Met vakbekwaamheid

Aantal uren les theorie

-

7

7

Aantal uren praktijk

16

8

16

Prijs theorielessen incl. BTW

-

€ 125,-

€ 125,-

Prijs per uur incl. BTW
Prijs examenbegeleiding incl.
BTW

€ 120,00€ 220,-

Dossierkost incl. BTW

€ 150,- (PT)/€ 220,- (OW)

€ 220,- (PT)/€ 220,- (OW)

€ 50,-

Tarief incl. BTW

€ 2190,-

€ 1505,-

€ 2535,-

Examenretributies* incl. BTW

€ 55,-

€ 437,-

€ 497,-

Tarief excl. BTW

€ 1809,92

€ 1326,45

€ 2095,04

Examenretributies* excl. BTW

€ 45,45

€ 361,16

€ 410,74

*onder voorbehoud van prijswijzigingen, hiervoor verwijzen wij naar de website van de examencentra:
https://www.gocavlaanderen.be/nl/p/rbw-tarieven

In het praktisch gedeelte worden 16 uren praktijkles voorzien (wettelijk zijn er slechts 8 verplicht). De
ervaring leert ons echter dat dit noodzakelijk is om het gewenste niveau te kunnen bereiken en een kans te
kunnen maken op het praktijkexamen. De categorie CE is immers de moeilijkste categorie met de laagste
slagingskansen.
Voor de categorie CE beschikken we over een volledig uitgerust oefenterrein met bakens en laadkade welke
identiek zijn als deze in het examencentrum.
Data & inschrijvingen via onze website
Rijschool Merelbeke is erkend dienstverlener voor ondermeer KMO-portefeuille. Lees alles over deze en
anderes subsidies op onze website: https://www.rijschoolmerelbeke.be/subsidies

Voor bijkomende info kan u ons steeds contacteren op
Kantoor Merelbeke
Zwijnaardsesteenweg 59
9820 MERELBEKE
Telefoon:

09/230 31 33

Directie:
Verantwoordelijke planning:

Chantal De Keuster, chantal@rijschoolmerelbeke.be
Francis Roets, planning@rijschoolmerelbeke.be

Hopend met deze aanbieding aan uw verzoek te voldoen, verzeker ik u dat in geval wij met uw opdracht
vereerd worden, wij alles in het werk zullen stellen deze opdracht tot uw voldoening uit te voeren.
Met vriendelijke groeten,

De Keuster Chantal
Zaakvoerder

