Opleiding AM
Alle bestuurders van een brommer met een maximumvermogen van 50 cc en 4kW en welke
begrensd is op 45km/u, moeten een rijbewijs AM behalen.

1. THEORIE
Om aan deze opleiding te beginnen, moet je eerst slagen voor je theorie-examen.
Dit kan door zelfstudie (met het handboek en inlogcode voor online leerplatform) of door
theorielessen bij ons te volgen.
Incl. BTW

Excl. BTW

AM - theorielessen (excl. handboek)

€ 100,00

€ 82,64

AM - theorielessen (incl. handboek en online inlogcode)

€ 120,00

€ 99,17

Om het theorie-examen af te leggen moet je 15 jaar en 9 maanden zijn!
Het theorie-examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Hiervoor moet je minstens 33/40 behalen.
Je kan het theorie-examen afleggen in het examencentrum Deurne (Santvoortbeeklaan 34, 2100
Antwerpen) of in het examencentrum Geel (Lammerdries 7, 2440 Geel).
Dit kan elke werkdag OP AFSPRAAK. Via : https://examencentrum.autoveiligheid.be/
Meld je aan met je identiteitskaart en €18,00.

2. PRAKTIJK
Om het praktijkexamen af te leggen moet je 16 jaar zijn.
Je volgt minimaal 4u praktijkles. Deze 4u worden gesplitst in manoeuvres en openbare weg.
Na deze 4u praktijkles krijgen de kandidaten een scholingsattest. Zij hebben dan de keuze om het
examen af te leggen met hun eigen brommer of met de brommer van de rijschool.
! Let op: de kandidaten mogen zelf niet naar het examencentrum rijden met hun brommer omdat zij
hier nog geen rijbewijs voor hebben. !
Het praktijkexamen bestaat uit 1 deel:
- Manoeuvres op privéterrein
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3. PRIJZEN
Incl. BTW

Excl. BTW

€ 352,00

€ 290,91

Bijkomende lessen per uur

€ 68,00

€ 56,20

1u praktijkles + examenbegeleiding

€ 148,00

€ 122,31

ALL-IN

4u praktijkles + examenbegeleiding

Praktijklessen kunnen op het kantoor worden vastgelegd of online via onze website.

UVA Rijschool is een erkend
dienstverlener van de KMOportefeuille.

UVA Rijschool is een erkend
lid van Federdrive, de
federatie van erkende
rijscholen en
opleidingscentra.

UVA Rijschool is een erkend
opleidingsinstituut van fvb –
ffc constructiv (federatie
bouw).
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