RIJOPLEIDING CATEGORIE BE
Wanneer heb je een BE-rijbewijs nodig?
Als het totale toegestane maximum gewicht van de auto en het totale toegestane
maximum gewicht van de aanhangwagen, samen meer is dan 3500 kg. Het gaat hierbij
dus om het toegestane maximum gewicht en niet om het werkelijke gewicht. Daar
ontstaat vaak de verwarring over.
Rijden zonder geldig rijbewijs kan leiden tot boetes en heeft consequenties voor de
dekking van schade door je verzekering, houd hier rekening mee!
Hoe gaat het in z’n werk?
Verkeersschool De Weerd biedt de rijopleiding BE aan als een dagopleiding. In de
ochtend lessen en aansluitend examen doen. Voorafgaand, op een andere dag, wordt
een proefles ingepland. Vervolgens wordt er direct in overleg een examendatum
besproken en wordt het afgesproken lespakket ingepland. Bij een lespakket van 4 of 6
lessen kunnen de lessen op de dag van het examen plaatsvinden. Bij afname van 8
lessen worden deze verspreid over maximaal 2 dagen.
Examens worden door het CBR niet op zaterdag afgenomen.
Lespakketten,
4 lessen van 50
6 lessen van 50
8 lessen van 50

inclusief examen
minuten
minuten
minuten

Losse onderdelen
Proefles/Intest van 50 minuten
Praktijkles van 50 minuten
Te laat afgezegde praktijkles (50 minuten)*
Praktijkexamen
Opfriscursus rijden met aanhangwagen (100 min.)

€
€
€

415,00
495,00
575,00

€
€
€
€
€

47,00
47,00
30,00
240,00
90,00

Voor het aanvragen van het examen dient er een gezondheidsverklaring aangevraagd
en afgegeven te worden door de kandidaat op www.cbr.nl.
Alle prijzen zijn gebaseerd op prijspeil 6-1-2020 en inclusief BTW en kosten CBR, m.u.v.
de gezondheidsverklaring. Kosten voor aanvragen rijbewijs niet inbegrepen.
Vergeet niet een geldig rijbewijs B 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.

