Vestigingen
Ardooie

Rijbewijs
Categorie CE

Polenplein 29/2 – 8850 Ardooie
Tel.: 051 68 98 16
Gsm: 0475 11 01 81
Email:
welkom@ardooiseautorijschool.be

Tielt

Wenst u meer info of een offerte?
Neem vrijblijvend contact op.
Wij staan steeds tot uw beschikking.

Vlaeminck Business Center
St Jansstraat 185 (eerste verdieping)
Gsm: 0475 11 01 81
Email:
welkom@ardooiseautorijschool.be

www.ardooiseautorijschool.be
Informatie en opmerkingen

Contact
Tel: 051 68 9 816 (enkel Ardooie)
Gsm: 0475 11 01 81
Website
www.ardooiseautorijschool.be

Deuren openen
Voor huiseigenaren
zoals u
Uw partner in
verkeersveiligheid!

Erkende rijschool MOW
Vlaanderen
Nummer: 2560

Onze lesgevers, uw partners op gebied van verkeersveiligheid

Beschikt u over een rijbewijs C? Dan
ben je kandidaat voor een rijbewijs CE.
Het rijbewijs CE heb je nodig als je een
vrachtwagen van de categrie C
bestuurt met een aanhangwagen
waarvan de maximale toegelaten
massa méér dan 750 kg bedraagt.
Met een rijbewijs CE verhoog je je kans
op een afwisselende job in de
transportsector, zowel nationaal als
internationaal.
Het examen voor een rijbewijs C1E en
CE zijn hetzelfde, daarom bieden wij
enkel opleidingen aan voor de
categorie CE.
Theorie-examen is niet verplicht!

Af te leggen traject
➢ Medisch attest van de groep 2
verplicht
➢ Praktijk
✓ Opleiding in erkende rijschool of
vrije begeleiding
✓ Praktijkexamen privé terrein
o Manoeuvres
o Aan- en afkoppelen
✓ Praktijkexamen
o 45 minuten rijden op de
openbare weg
Geslaagd = Rijbewijs categorie CE
Ben je niet in het bezit van een
vakbekwaamheid?
Je kan de praktijkopleiding voor CE
volgen vanaf je 21 jaar.
Opgelet!
Wens je een rijbewijs CE te behalen + het
bewijs van vakbekwaamheid?
Dit kan!
Voor het af te leggen traject: zie onze
brochure ‘Rijbewijs categorie C mét
vakbekwaamheid’.

Praktijkopleiding zonder VAK
Basispakket
€
8 uur + examenbegeleiding
Extra praktijkles per uur
€
Extra examenbegeleiding €
Manoeuvres + openbare weg
Extra examenbegeleiding €
Alleen openbare weg

1216
117
255
210

Praktijkopleiding met VAK
Basispakket
8 uur + examenbegeleiding
manoeuvres, daarna
4 uur + examenbegeleiding
openbare weg
Extra praktijkles per uur
Extra examenbegeleiding
Manoeuvres + VAK
Extra examenbegeleiding
Alleen manoeuvres of VAK
Extra examenbegeleiding
openbare weg

€ 2042

€ 117
€ 292
€ 234
€ 321

Alle tarieven zijn inclusief
o 21% BTW.
o € 25 inschrijvingskosten.

Geniet van fikse kortingen dankzij de
KMO-portefeuille en sectorsubsidies.

