
 

    RIJOPLEIDING  

    AUTO MET AANHANGWAGEN 
      (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! 

  Kennismakingsles 

  Verkeersschool De Weerd biedt de rijopleiding voor de auto met aanhangwagen aan als  

  een dagopleiding. Voordat ingeschat kan worden hoeveel lessen je nodig hebt om  

  voldoende vaardigheden aan te leren voor het examen, wordt de opleiding begonnen  

  met een kennismakingsles. Tijdens deze les van 50 minuten kun je laten zien of je al  

  enigszins overweg kan met een aanhangwagen, en zal de instructeur aansluitend  

  uitleggen hoe de rijopleiding in zijn werk gaat. 

 

  Dagopleiding   

  In de ochtend lessen en aansluitend examen doen. Dat is erg prettig omdat het je dan  

  niet zo veel tijd kost. Na de kennismakingsles is al in overleg een examen gereserveerd.  

  Bij lespakket Ervaring (4 lessen) of Geoefend (6 lessen), kunnen de lessen op de dag  

  van het examen plaatsvinden en is het een dagopleiding. Bij lespakket Beginner (8  

  lessen), dan worden deze verspreid over maximaal 2 dagen.  
 

  Examens worden door het CBR niet op zaterdag afgenomen.   

 

  Voor het aanvragen van het examen dient er een gezondheidsverklaring aangevraagd    

  en afgegeven te worden door de kandidaat op www.cbr.nl.   

 

  Vergeet niet een geldig rijbewijs B mee te nemen bij het lessen.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PAKKET ERVARING GEOEFEND BEGINNER 

KENNISMAKINGSLES √ √ √ 

AANTAL LESSEN 50 MINUTEN 4 6 8 

PRAKTIJKEXAMEN √ √ √ 

PAKKETPRIJS inclusief BTW €      495,00 €      585,00 €      675,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         Prijzen geldig van 15-11-2021 tot 15-11-2022.  

         Alle voorgaande prijslijsten zijn vervallen. Wijzigingen voorbehouden. 

OVERIGE 
PRIJS  

inclusief BTW 

KENNISMAKINGSLES 
(als er geen pakket wordt afgenomen) 

€         50,00 

LOSSE RIJLES VAN 50 MINUTEN €         50,00 

TE LAAT AFGEZEGDE RIJLES 
(zie algemene voorwaarden) 

€         40,00 

PRAKTIJKEXAMEN €       270,00 

DOORSCHAKELPAKKET 2 
(2 rijlessen van 50 minuten, na afname van pakket) 

€         90,00    

DOORSCHAKELPAKKET 4 
(4 rijlessen van 50 minuten, na afname van pakket) 

€       180,00 

OPFRISCURSUS RIJDEN MET AANHANGWAGEN 100 MIN €         99,00 


