OPLEIDING B
Wie deze opleiding wil volgen moet 17 jaar zijn en 18 jaar op de dag van het praktijkexamen.

1.1

WANNEER IS DIT RIJBEWIJS VEREIST?

Voor alle bestuurders van een auto, ingeschreven als categorie B met een MTM < 3500 kg en ten
hoogste 8 zitplaatsen, deze van de bestuurder niet meegerekend.

1.2

THEORIE

Om aan deze opleiding te beginnen, moet je eerst slagen voor je theorie-examen. (minimaal 41/50)
Dit kan door zelfstudie (met het handboek en/of de cd-rom) of door een cursus bij ons te volgen.
Maandelijks geven we een theoriecursus waarin we alles op een visueel en duidelijke manier
uitleggen.
Je kan het examen zonder afspraak afleggen op weekdagen tussen 7u15 en 16u00 in het
examencentrum te Deurne, Santvoortbeeklaan 34 of het examencentrum van Geel, Lammerdries 7.
Meld je met identiteitskaart en € 15,-

1.3

PRAKTIJK
Voor de praktijkopleiding heb je keuze uit 2 voorlopige rijbewijzen:
1. Voorlopig rijbewijs B36 (36 maanden geldigheidsduur):
Onder dit voorlopig rijbewijs MOET je steeds rijden met een VASTE begeleider. Je krijgt de
mogelijkheid om 2 personen op te geven als vaste begeleider en 1 van deze personen MOET
steeds naast jou plaatsnemen in de wagen.
Bij dit voorlopig rijbewijs ben je vrij om de kiezen hoeveel lessen je wil nemen bij de rijschool.
Daar de basisbeginselen van uitermate groot belang zijn (fundamenten van de rijstijl), raden
wij hier aan om een basiscursus van 6u of 8u rijles te volgen. Er kunnen altijd lessen worden
ingepland als herhaling, training of voorbereiding op het examen.
Na een stageperiode die minstens 3 maanden en maximum 36 maanden duurt, en waarbij je
ouder bent dan 18 jaar op de dag van het examen, mag je het examen afleggen.
Hiervoor heb je de keuze tussen je eigen auto of de auto van de rijschool om examen af te
leggen. Een voorbereidende les voor het examen is steeds mogelijk.
2. Voorlopig rijbewijs B18 (18 maanden geldigheidsduur):
Onder dit voorlopig rijbewijs MAG je alleen rijden of met 1 of 2 begeleiders in de wagen. Deze
begeleiders zijn niet vast en mogen steeds wisselen (> 8jaar in het bezit van rijbewijs B).
Om dit voorlopig rijbewijs te kunnen behalen, dien je 20u rijles te volgen en bekwaam te zijn
om alleen te rijden. Na een stageperiode die minstens 3 maanden en maximum 18 maanden
duurt, en waarbij je ouder bent dan 18 jaar, mag je het examen afleggen. Hiervoor heb je de
keuze tussen je eigen auto of de auto van de rijschool om examen af te leggen. Een
voorbereidende les voor het examen is steeds mogelijk.

1.4

PRIJZEN

(excl BTW)

(incl BTW)

Inschrijvingsgeld (éénmalig):
6u praktijkles
8u praktijkles
6u praktijk + examenbegeleiding
20u praktijk

€ 24,79
€ 309,91
€ 413,22
€ 404,96
€ 1033,06

€ 30,00
€ 375,00
€ 500,00
€ 490,00
€ 1250,00
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Bijkomende lessen / uur:
Examenbegeleiding:
2u + examenbegeleiding
:
2u + examenbegeleiding + *examenkost:

€ 51,65
€ 154,95
€ 209,61
€ 239,67

€ 62,50
€ 187,50
€ 250,00
€ 290,00

*In geval van examen wordt de examenkost (€40) aan ons afgerekend. Wij betalen dan het examen
voor u op het examencentrum
Andere opties van aantal uren rijles zijn ook steeds mogelijk en worden in onderling overleg
besproken en vastgelegd.

RIJSCHOOL UVA (2518/01) Gelmelstraat 92/5 – 2320 Hoogstraten
Tel. 03 314 63 71 – GSM. 0497 89 86 03 – info@uva.be – www.uva.be
Openingsuren kantoor dinsdag tot en met vrijdag: 15u00 tot 18u30; Zaterdag: 10u tot 12u

Kwaliteitsgaranties:
1. UVA Rijschool is een erkend lid van Federdrive, de federatie van erkende rijscholen en
opleidingscentra.
2. UVA Rijschool is een erkend dienstverlener van de KMO-portefeuille (DV.O219676).
3. UVA Rijschool is een erkend opleidingsinstituut van fvb – ffc constructiv (federatie bouw)
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