RIJOPLEIDING VRACHTAUTO
(categorie C)

Wanneer een C-rijbewijs?
Met een vrachtauto rijbewijs C mag je een motorrijtuig besturen waarvan de
toegestane maximummassa meer dan 3500 kg bedraagt. Als je dit rijbewijs
beroepsmatig gaat gebruiken dan moet je ook Code 95 behalen.
Theorieopleiding
Voor het behalen van alleen het C rijbewijs is het noodzakelijk om in het bezit te zijn
van de theoriecertificaten RV1 en R2C (administratie light en techniek/verkeer). Ga je
het rijbewijs beroepsmatig gebruiken dan dien je in het bezit te zijn van de certificaten
RV1, V2C en V3C. Daarnaast moet de toets besloten terrein en praktische toets gedaan
worden.
Gezondheidsverklaring
Naast de theoriecertificaten moet er ook een gezondheidsverklaring ingevuld worden op
www.cbr.nl om een examen aan te kunnen vragen. Ons advies is om dit ook zo snel
mogelijk te regelen zodat vertraging van je opleiding wordt voorkomen.
Kennismakingsles
Om een indicatie te verkrijgen van het aantal benodigde lessen begin je met een
kennismakingsles. Deze les bestaat uit een intakegesprek, een praktijkles en een
eindgesprek, waarna in overleg het lespakket vastgesteld wordt.
Overdag lessen
Wij plannen onze lessen in blokken van 2, 2,5 of 3 uur zodat er voldoende tijd is om
alle verkeerssituaties te oefenen. Ons advies is om zoveel mogelijk overdag de
lessen in te plannen. Het praktijkexamen wordt ook overdag afgenomen en het is dan
aanzienlijk drukker in het verkeer dan in de avonden.

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

PAKKETPRIJS

PAKKETTEN C

Exclusief BTW

16 LESSEN (UUR) + PRAKTIJKEXAMEN

€

1.730,00

20 LESSEN (UUR) + PRAKTIJKEXAMEN

€

2.050,00

24 LESSEN (UUR) + PRAKTIJKEXAMEN

€

2.370,00

28 LESSEN (UUR) + PRAKTIJKEXAMEN

€

2.690,00

THEORIE RV1; 25 UUR LES + EXAMEN

€

495,00

THEORIE V2C/R2C; 12,5 UUR LES + EXAMEN

€

295,00

THEORIE V3C; 2,5 UUR LES + EXAMEN

€

175,00

BOEKENPAKKET RV1/V2C/V3C + EXAMENTRAINING

€

179,00

TOETS BESLOTEN TERREIN

€

300,00

PRAKTISCHE TOETS

€

450,00

PRIJS

OVERIGE C

Exclusief BTW

KENNISMAKINGSLES (2 UUR)

€

160,00

LOSSE RIJLES (UUR)

€

81,00

TE LAAT AFGEZEGDE RIJLES

€

64,00

PRAKTIJKEXAMEN

€

450,00

THEORIE-EXAMEN PER ONDERDEEL

€

60,00

(zie algemene voorwaarden)

Prijzen geldig vanaf 15-3-2022.
Alle voorgaande prijslijsten vervallen. Wijzigingen voorbehouden.

