OPLEIDING B+E
Wie deze opleiding wil volgen moet:
18 jaar zijn en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B.

1.1

WANNEER IS DIT RIJBEWIJS VEREIST?

Voor alle bestuurders van een samenstel bestaande uit een trekkend voertuig van cat B (MTM <=
3500 kg) en een aanhangwagen waarvan de MTM > 750 kg en < 3500kg) en indien de MTM van het
samenstel > 3500 kg.

1.2

THEORIE

Voor deze opleiding hoef je geen theorie-examen meer af te leggen!!

1.3

GENEESKUNDIGE SCHIFTING

Voor dit rijbewijs dient u niet in het bezit te zijn van een geneeskundige schifting!!

1.4

PRAKTIJK

Na een praktijkopleiding van minimum 8u les kan je aaneensluitend het praktijkexamen met het
voertuig en de aanhangwagen van de rijschool afleggen.
Voor mensen zonder of met weinig rijervaring met aanhangwagens leert de ervaring ons dat een
praktijkopleiding van 8u te weinig is. Voor deze kandidaten stellen we daarom vrijblijvend een
agenda van 10u praktijkles voor.
Voor het praktijkexamen (privéterrein en openbare weg) betaal je € 36,- aan het examencentrum.

1.5

PRIJZEN (incl BTW)

Inschrijvingsgeld (éénmalig):
8u praktijk + examenbegeleiding
Bijkomende lessen / uur:
Examenbegeleiding (volledige proef):
Examenbegeleiding (openbare weg):
2u + examenbegeleiding (volledige proef):
2u + examenbegeleiding (openbare weg):

€ 30,00
€ 800,00
€ 80,00
€ 240,00
€ 200,00
€ 320,00
€ 240,00

Voor deze opleiding kan je (als) werkgever een korting van 40% op het bedrag excl. BTW bekomen
via een (eenvoudige) subsidieaanvraag bij de overheid op www.kmo-portefeuille.be.
Vraag naar onze bestelbon.
Praktijklessen kunnen enkel op het kantoor worden vastgelegd mits een geldig rijbewijs B.
RIJSCHOOL UVA (2518/01) Gelmelstraat 20 – 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: 16u30 tot 18u30; Zaterdag: 10u tot 12u

UVA Rijschool – Gelmelstraat 20, 2320 Hoogstraten – www.uva.be - info@uva.be - 0497 89 86 03

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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