Vestigingen

Rijbewijs
Categorie AM

Ardooie

Wenst u meer info?
Neem vrijblijvend contact op.
Wij staan steeds tot uw beschikking.
www.ardooiseautorijschool.be
Informatie en opmerkingen

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

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

Contact
Tel: 051 68 98 16 (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
Rijbewijs AM

Theorie

Het rijbewijs AM kan je behalen vanaf
16 jaar en is geldig voor het besturen
van een:
▪ bromfiets
▪ scooter
▪ lichte vierwieler (max. 50 cc. en
max. 45 km/u)
▪ speed pedelec fiets (max. 4kW
en max. 45 km/u)

Vanaf 15 jaar en 9 maanden mag je
een theorie-examen afleggen, hiervoor
kan je een theoriecursus volgen in de
rijschool of je voorbereiden door
zelfstudie. Het examen bestaat uit 40
vragen, je moet er minimum 33 juist
beantwoorden.
Examen leg je af in het xamencentrum.

Theorie-opleiding

Ben je geboren vóór 15/02/1961, dan
is een rijbewijs AM niet nodig.

Praktijk

Theoriecursus 6 uur

Aan de voertuigen van deze categorie
mag een aanhangwagen gekoppeld
worden.
Om je rijbewijs categorie AM te
behalen moet je slagen voor het
theorie-examen, daarna 4 uren
praktijkles volgen en slagen in het
praktijkexamen.
Opgelet!
Om een bromfiets met een
maximumsnelheid van ≤ 25 km/u te
besturen heb je geen rijbewijs nodig.
Je moet wel minstens 16 jaar zijn.

Verpicht!

Vanaf je 16 jaar kan je beginnen met
praktijk. Alvorens je een praktijkexamen
kan afleggen, moet je 4 uur praktijkles
volgen in een erkende rijschool. Tijdens
je praktijklessen doe je manoeurvres op
een privaat terrein en moet je ook
minimum 2 uur op de openbare weg
rijden.

Praktijkexamen
Als je het praktijkexamen aflegt met de
rijschool, dan zorgen wij voor de afspraak
en het vervoer naar en van het
examencentrum.

Je mag ook het examen afleggen met je
eigen bromfiets. Let wel op: er bestaat geen
voorlopig rijbewijs AM. Je kan niet op de
openbare weg oefenen en je mag niet zelf
naar het examencentrum rijden!
Meer info hierover vind je op: www.goca.be

Unieke slaagkans!

€ 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

Praktijkopleidingen
Basispakketten
4 uur
€ 213
4 uur praktijk + ex.begeleiding € 263
Duo-opleiding
Inschrijving met 2 personen
4 uur praktijk met 2 personen
+ examenbegeleiding

€ 215/pp

Praktijkles per uur
Extra examenbegeleiding

€ 47
€ 50

Alle tarieven zijn inclusief
o 21% BTW.
o € 25 inschrijvingskosten.
Tarieven zijn exclusief examengeld te
betalen op het examencentrum.

