Met en rijbewijs B mag je
volgende voertuigen besturen:
▪ een vierwieler met motor
▪ een auto met een MTM van
maximum 3.500 kg
▪ een auto voor het vervoer van ten
hoogste 8 passagiers, de
bestuurder niet meegerekend
Aan de auto mag een aanhangwagen
worden gekoppeld met een MTM van
ten hoogste 750 kg. Indien de MTM
van de aanhangwagen meer dan 750
kg bedraagt, is het rijbewijs B
voldoende, op voorwaarde dat de MTM
van het samenstel ten hoogste 3.500
kg bedraagt.
MTM = maximale toegelaten massa
Meer info
▪ Tijdens de kantooruren
▪ of www.ardooiseautorijschool.be
Neem vrijblijvend contact op.
Wij staan steeds tot uw beschikking.
Informatie en opmerkingen

Vestigingen

Rijbewijs
Categorie B

Ardooie
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
Ons aanbod
✓ Theoriecursussen 12 uur
✓ Praktijkopleidingen
✓ Examenbegeleiding
✓ Evaluatielessen
✓ Terugkommomenten
✓ Vormingen op maat

Af te leggen traject

Evaluatielessen

➢ Theorie
✓ 12 uur opleiding in een erkende
rijschool of zelfstudie
✓ Examen op het examencentrum
o Vanaf 17 jaar
o 100 vragen multiple choice

Beheerst u voldoende het voertuig?
Voert u de manoeuvres correct uit?
Bent u klaar voor het examen?
Doe de test!
Onze lesgever evalueert gedurende 2
uur of je klaar bent voor het examen.

➢ Praktijk
✓ Opleiding in een erkende rijschool
of vrije begeleiding
✓ Stage met voorlopig rijbewijs
✓ Praktijkexamen
o Duur: 40 minuten
o Manoeuvres en rit op de
openbare weg

2 uur met lesvoertuig

Geslaagd = Rijbewijs categorie B

Theorie-opleiding

Rijbewijs met automaat of
handgeschakeld zijn mogelijk.
Opgelet:
U bent verplicht om een praktijkcursus van
6 uur te volgen na elke 2 niet-geslaagde
examens.
Bereid u dus goed voor!

Theoriecursus 12 uur
Lesboek (facultatief)
€ 25

€ 145
€ 25

€ 134

Terugkommoment
Tussen de 6de en de 9ste maand nadat
je het rijbewijs behaald hebt, is een
terugkommoment verplicht.
Dit bestaat uit 3 onderdelen:
▪ een introductie van 30 minuten
▪ een praktijkoefening op een
privé terrein van 2 uur.
▪ een groepsgesprek van 1u30
Totaal 4 uur

€ 108

Praktijkopleidingen

Vormingen op maat

Basispakketten

Individuele en groepsopleidingen,
theorie of praktijk, particulier of
bedrijven.

M6 = 6 uur praktijk
M12 = 12 uur praktijk
M20 = 20 uur praktijk
Praktijkles per uur
Examenbegeleiding

€
€
€
€
€

427
829
1365
67
134

Vraag een vrijblijvende offerte aan.
Alle tarieven zijn inclusief
o
o

21% BTW.
€ 25 inschrijvingskosten.

