OPLEIDING C zonder vakbekwaamheid
Wie deze opleiding wil volgen moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B en 18 jaar zijn!

1.1

WANNEER IS DIT RIJBEWIJS VEREIST?

Voor iedere bestuurder van voertuigen met een MTM (maximum toelaatbare massa) > 3500 kg met
uitzondering van bus- en touringcars (rijbewijs D).
Dit rijbewijs laat toe om een aanhangwagen met een MTM tot 750 kg te trekken.

1.2

THEORIE

Om aan deze opleiding te beginnen, moet je eerst slagen voor je theorie-examen.
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 voor de categorie C.
Je kan het examen zonder afspraak afleggen van 7u15 tot 16u00 in het examencentrum te Deurne,
Santvoortbeeklaan 34-36; het examencentrum van Geel, Lammerdries 7 of het examencentrum van
Kontich, Neerveld 3A. Meld je met identiteitskaart en € 17,-

1.3

GENEESKUNDIGE SCHIFTING

Voorafgaandelijk aan de medische schouwing ga je naar een oogarts voor een oogcontrole
(wachttijd!!). Nadien ga je langs bij de arbeidsgeneesheer, deze adressen vindt u online onder
‘arbeidsgeneeskundige diensten’ (vb. Medimar, Attentia, Idewe enz...)
Indien je deze medische keuring al in je bezit hebt, ben je hiervan vrijgesteld. Controleer zeker de
geldigheid (= max. 5 jaar) ervan. Zie ook op je rijbewijs bij de rubriek ‘bezoldigd vervoer’.

1.4

PRAKTIJK

Eenmaal geslaagd voor je theorie-examen en in het bezit van een geldige geneeskundige schifting,
kan je starten met je praktijkopleiding.
Na een praktijkopleiding van minimum 8u les kan je aaneensluitend het praktijkexamen met de
vrachtwagen van de rijschool afleggen.
Voor het praktijkexamen (privéterrein en openbare weg) betaal je €53,- aan het examencentrum.

1.5

PRIJZEN (incl BTW)

Inschrijvingsgeld (éénmalig):
Theoriecursus (4 avonden):
Lesboek:
Cd-Rom:

€ 30,00
€ 125,00
€ 25,00
€ 30,00

8u praktijk + examenbegeleiding
Bijkomende lessen/ uur:
Examenbegeleiding (VP):
Examenbegeleiding (OW):
2u + examenbegeleiding:

€ 945,00
€ 90,00
€ 315,00
€ 270,00
€ 405,00

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.
Praktijklessen kunnen enkel op het kantoor worden vastgelegd mits het voorleggen van een geldige medische
keuring, een attest van het afgelegde theorie-examen en 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 (federatie bouw)
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