
 

 

   RIJOPLEIDING BROMFIETS 
     (categorie AM) 

     

     

Theorieopleiding  

    Vanaf 15,5 jaar mag je de theorieopleiding gaan volgen voor het bromfietsrijbewijs.  

    Het theoriecertificaat is verplicht voor aanvang van de praktijkopleiding. Je ontvangt  

    van ons een boek en een inlogcode voor 15 uur theorie, proefexamens en uitleg via  

    internet. Bij aanmelding van de theorieopleiding plannen we in overleg direct een  

    theorie-examen in bij het CBR. Dit kun je ook zelf doen. 

  

    Individueel theorieles 

    Heb je behoefte aan individuele begeleiding, dan is dat ook mogelijk. Deze begeleiding    

    kun je apart boeken bij De Weerd.  

  

        

    Praktijkopleiding 

    Zodra je 16 jaar bent én je theoriecertificaat hebt behaald, plannen we  in overleg  

    4 praktijklessen van 50 minuten en het examen 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.  

 

    Pakket of alleen praktijk 

    We bieden de rijopleiding voor de bromfiets aan in 1 pakket inclusief theorie en  

    praktijk. Dit pakket wordt in 2 delen in rekening gebracht; 1e deel direct voor de  

    theorie en daarna, bij het inplannen van de praktijklessen en het –examen, het 2e  

    deel. Heb je je theorie al behaald, dan is het uiteraard ook mogelijk om alleen de  

    praktijk bij De Weerd te doen.  

 

    THEORIE TEGOED   

    Als je bij De Weerd je bromfietsrijbewijs behaald door afname van het complete  

    pakket, dan ontvang je als cadeau voor deze mooie prestatie een tegoed voor de  

    theoriecursus voor de auto. Dit tegoed ter waarde van € 80,00 kun je bij ons  

    inwisselen als je bij ons de rijopleiding voor het autorijbewijs gaat volgen. Je hoeft  

    daarvoor alleen maar door te geven dat je bij ons je bromfietsrijbewijs hebt  

    behaald. Wij kunnen dat dan terugvinden in ons leerlingvolgsysteem! 

 

    Kleding 

    In verband met de corona maatregelen is het dragen van eigen kleding, een eigen  

    helm en eigen handschoenen verplicht. Het advies is om hoge schoenen te dragen. 
 

    Alle prijzen zijn gebaseerd op prijspeil 15-11-2021, geldig voor het jaar 2022 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.   

 

 

    

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKKET VEILIG OP WEG 

THEORIEPAKKET INCL. THEORIE-EXAMEN √ 

AANTAL PRAKTIJKLESSEN 50 MINUTEN 4 

PRAKTIJKEXAMEN √ 

TEGOEDBON AUTORIJBEWIJS T.W.V. € 75,00 √ 

PAKKETPRIJS inclusief BTW 

€ 110,00 bij start theorie, € 299,00 bij reserveren praktijk 
€              409,00 

 

 

 

OVERIGE PRIJS 
inclusief BTW 

THEORIEBOEK INCL. 15 UUR ONLINE TRAINING €                75,00 

THEORIE-EXAMEN €                45,00 

INDIVIDUEEL THEORIELES €                40,00 

PRAKTIJKLES 50 MINUTEN €                38,50 

TE LAAT AFGEZEGDE RIJLES 
(zie algemene voorwaarden) 

€                30,00 

PRAKTIJKEXAMEN €              195,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Prijzen geldig vanaf 15-3-2022.  

    Alle voorgaande prijslijsten zijn vervallen. Wijzigingen voorbehouden. 


