RIJOPLEIDING CATEGORIE AM
(bromfiets)
Theorieopleiding
Vanaf 15,5 jaar mag je de theorieopleiding gaan volgen voor het bromfiets rijbew ijs.
Dit rijbewijs is verplicht voor aanvang van de praktijkopleiding. Je ontvangt van ons
een leerboek en een inlogcode voor 15 uur theorie, proefexamens en uitleg via internet.
Bij aanmelding van de theorieopleiding plannen we in overleg direct een theorieexamen in bij het CBR.
Cursus
Vanaf 3 april 2020 organiseren wij op elke vrijdag aan de Kayersdijk 141C in Apeldoorn,
tussen 17.00 en 18.00 uur, een inloop-uur voor de bromfietstheorie. Tijdens dit uur
kunnen er vragen gesteld worden aan de docent en wordt je wegwijs gemaakt in
de verkeersregels.
Praktijkopleiding
Zodra je 16 jaar bent en je theoriecertificaat hebt behaald, plannen we in overleg een
viertal praktijklessen en het praktijkexamen in. Bij De Weerd lessen we met maximaal
2 kandidaten tegelijk zodat er een intensieve begeleiding is. De lessen en het examen
kunnen op 1 dag ingepland worden. In overleg is het ook mogelijk om meer lessen te
volgen.
Lespakket basis
Theorie en examen + 4 praktijklessen en examen
Het totaalpakket wordt in 2 delen in rekening gebracht;
€ 110,00 bij de theorie en € 285,00 bij de praktijk.
Lespakket met cursus
Theorie en examen + 4 uur cursus + 4 praktijklessen en examen
Het totaalpakket wordt in 2 delen in rekening gebracht;
€ 150,00 bij de theorie/cursus en € 285,00 bij de praktijk.
Losse onderdelen
Theorieboek incl. 15 uur online training
4 uur cursus
Theorie-examen
Praktijkles (50 minuten)
Te laat afgezegde praktijkles (50 minuten)*
Praktijkexamen
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Tijdens de lessen en het examen kun je kosteloos gebruik maken van beschermende
kleding en onze bromfiets. 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 legitimatiebewijs mee te nemen bij het lessen.
* I ndien minder dan 4 8 uur voor aanvang van de praktijkles wordt afgezegd, behouden wij ons het rec ht voor om de te laat
afgezegde praktijklessen van de betreffende dag(en) in rekening te brengen, ongeac ht de reden van de afzegging.

