RIJOPLEIDING CATEGORIE A
Wanneer mag je beginnen met motorrijles?
Als je in het bezit bent van een rijbewijs categorie B mag je beginnen met
praktijklessen voor categorie A en het AVB-examen doen (voertuigbeheersing). Als je
geen rijbewijs categorie B hebt dan is het verplicht om eerst het theoriecertificaat
categorie A te behalen. Studiemateriaal voor het theorie-examen is bij ons te koop.
Gezondheidsverklaring en theoriecertificaat
Om het AVD-examen (verkeersdeelneming) te kunnen doen is het van belang
dat er een gezondheidsverklaring wordt aangevraagd en afgegeven door het CBR. Om
vertraging in je opleiding te voorkomen is het advies dit direct te regelen. Daarnaast
moet je in het bezit zijn van een theoriecertificaat en moet je geslaagd zijn voor het
AVB-examen (voertuigbeheersing).
Praktijkopleiding
Om een indicatie te verkrijgen van het aantal benodigde lessen begin je met een
proefles. Daarna plannen we een aantal praktijklessen en het AVB-examen in
(voertuigbeheersing). De rit naar en/of terug van het AVB-examen wordt berekend als
een rijles. Na het behalen van het AVB-examen plannen we de resterende rijlessen in
ter voorbereiding op het AVD-examen.
Lespakketten, incl. examen AVB & AVD
16 lessen van 50 minuten
20 lessen van 50 minuten
24 lessen van 50 minuten
28 lessen van 50 minuten

€
€
€
€

925,00
1.075,00
1.225,00
1.350,00

Losse onderdelen
Theorieboek, 15 uur online training + examen
Theorie-examen
Proefles/intest (100 minuten)
Praktijkles (50 minuten)
Te laat afgezegde praktijkles (50 minuten)*
Praktijkexamen AVB
Praktijkexamen AVD

€
€
€
€
€
€
€

115,00
41,50
70,00
39,00
30,00
80,00
255,00

Tijdens de lessen en het examen kun je gebruik maken van motorkleding van
Verkeersschool De Weerd. Alleen de kosten van een helmmuts à € 5,00
wordt hiervoor in rekening gebracht. Het advies is om hoge schoenen te dragen.
Alle prijzen zijn gebaseerd op prijspeil 2020 en inclusief BTW en kosten CBR, m.u.v.
de gezondheidsverklaring. Kosten voor aanvragen rijbewijs niet inbegrepen.
Vergeet niet een geldig rijbewijs B of legitimatiebewijs mee te nemen.
*Indien minder dan 48 uur voor aanvang van de praktijkles wordt afgezegd, behouden wij ons het recht voor om de te laat
afgezegde praktijklessen van de betreffende dag(en) in rekening te brengen, ongeacht de reden van de afzegging.

