Vestigingen
Ardooie

Rijbewijs
Categorie G

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

Erkende rijschool MOW
Vlaanderen
Nummer: 2560

Deuren openen
Voor huiseigenaren
zoals u

Uw partner in
verkeersveiligheid!

Onze lesgevers, uw partners op gebied van verkeersveiligheid

T

Het rijbewijs G laat toe om volgende
voertuigen te besturen:
▪ land- en bosbouwvoertuigen en
hun aanhangwagens
▪ voertuigen ingeschreven als
landbouwmaterieel,
landbouwmotor of maaimachine
De voertuigen moeten minimaal 30
km/uur en niet meer dan 40 km/uur
kunnen rijden.
Minimum leeftijd bestuurder:
▪ 16 jaar: beperkt tot 20.000 kg
MTM
▪ 18 jaar: meer dan 20.000 kg
MTM
Opgelet!
Als het voertuig niet gebruikt wordt
voor land- of bosbouwactiviteiten heb
je een rijbewijs B, BE, C1, C1+E, C of
C+E nodig, naargelang de maximaal
toegelaten massa van het trekkende
voertuig en de aanhangwagen.
Iedereen geboren na 30/09/1982 is
wettelijk verplicht een G-rijbewijs te
behalen om met een tractor op de
openbare weg te rijden.

Af te leggen traject
➢ Theorie
✓ Opleiding in de rijschool of
zelfstudie
✓ Examen op het examencentrum
o Vanaf 15 jaar en 9 maanden
o 40 vragen multiple choice
o Minimum 32 op 40 = geslaagd
➢ Praktijk
✓ Opleiding verplicht in erkend
opleidingcentrum
o minimaal 8 uur
✓ Praktijkexamen privé terrein
o Vanaf 16 jaar
Manoeuvres:
o voorafgaande controles
o in rechte lijn achteruitrijden
o achteruit in een garage
draaien
o de aanhangwagen koppelen
en ontkoppelen
✓ Praktijkexamen openbare weg
o Min. 40 minuten rijden
Geslaagd = Rijbewijs categorie G

Theorie-opleiding
Theoriecursus 6 uur

€ 90

Aansluitend bij de cursus rijbewijs A/B
Indien de kandidaat-bestuurder de 12 uur
wenst te volgen mag hij de resterende 6
uur gratis meevolgen.
Handboek (facultatief)
€ 25

Praktijkopleiding
Basispakket
8 uur + examenbegeleiding
Extra praktijkles per uur
Extra examenbegeleiding
Manoeuvres + openbare weg
Extra examenbegeleiding
Enkel openbare weg

€ 1035
€ 100
€ 210
€ 170

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

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

