
Fijne rij-instructeurs

Transparante (rij)opleiding

Haal met een duidelijk plan je rijbewijs

Gemakkelijk en snel je rijbewijs! 
HAAL SAMEN MET HET GEHELE BAX TEAM JE RIJBEWIJS

Haal nu je motorrijbewijs!

Bax Opleidingen                     0416 - 37 24 50              www.baxopleidingen.nlT W

Haal nu extra voordelig je motorkleding 

bij Chromeburner. Adres: Touwslager 10, 

5253 RK Nieuwkuijk

INFORMATIE

A



INFO: A

DE MINIMUMLEEFTIJDEN
Voor de diversen categorieën zijn:

A1 lichte motoren (max. 11Kw) vanaf 18 jaar.
A2 middelzware motoren (max. 35Kw vanaf 20 jaar,  
of 2 jaar in het bezit van A1.
A  zware motoren vanaf 22 jaar, en 2 jaar in het 
bezit is van A2 of direct vanaf 24 jaar.
A80 zware motoren vanaf 21 jaar. De eerste 2 jaar mag 
je alleen middelzware motoren (max. 35Kw) besturen.

VERKEERSDEELNEMING: 
Dit is het volgende onderdeel wanneer je geslaagd bent 
voor het examen voertuigbeheersing. Na een ogentest en 
een aantal voorbereidings- en controlehandelingen bij de 
motor, gaat de examenrit van start. 

Wat je nodig hebt voor het theorie-examen:
Legitimatie (paspoort of identiteitsbewijs)

Oproepbrief voor praktijkexamen
Legitimatie (paspoort of identiteitsbewijs)

VOERTUIGBEHEERSING: 
Dit onderdeel bestaat uit 12 bijzondere verrichtingen, 
welke zijn verdeeld in 4 clusters.

Op het examen dien je 7 van de 12 bijzondere verrichtingen 
uit te voeren waarvan 5 met goed gevolg.

Lopen met de motor en gebruik van de 
standaard
Verrichtingen bij lage snelheid
Verrichtingen bij hogere snelheid
Remoefeningen

DE EXAMENS
Voor een getrapt rijbewijs:

A1 Theorie en praktijkexamen voertuigbeheersing  
en verkeersdeelneming.
A2 Praktijkexamen verkeersdeelneming (AVD) +  
twee praktische bijzondere verrichtingen tijdens  
de rit (Keuze uit 4)
A/A80 In de reeks A1, A2 dan A, praktijkexamen gelijk 
aan A2 + opdrachten op gebied van zelfstandig 
rijden.

HET MOTORRIJBEWIJS

Lekker toeren in de buitenlucht, genieten van de natuur 
of in je eigen tempo door de files heen. Heerlijk!  Maar 
de vrijheid kent ook een keerzijde. Op de motor ben je 
een stuk kwetsbaarder, zeker nu het steeds drukker 
wordt op de weg.  Een goede motorrijopleiding is daarom 
essentieel. 

Er zijn 4 verschillende motorrijbewijs categorieën:
A1, A2, A 80 EN A. Wanneer een motorrijder twee jaar erva-
ring heeft opgedaan met een lichte categorie kan indien 
gewenst een zwaardere categorie gehaald worden. Dit 
heet het getrapte rijbewijs. 

Geslaagd voor theorie A
Voertuigbeheersing (1 jaar geldig!)
Legitimatie (paspoort of identiteitsbewijs)

Nodig voor het examen verkeersdeelneming:

Nodig voor het examen voertuigbeheersing:



RIJBEWIJS A MET CODE 80:
Sinds juli 2017 is de leeftijd om examen te doen voor 
motorcategorie A verlaagd naar 21 jaar. Als je het 

Rechtstreeks naar A-rijbewijs:
A Theorie, en praktijkexamen voertuigbeheersing en 
verkeersdeelneming.  Voor meer informatie omtrent 
de exameneisen: www.cbr.nl

HOE VERLOOPT DE OPLEIDING?
Als je kiest voor een motorrijopleiding nemen wij een 
intest bij je af. Zo kunnen we vooraf bepalen hoeveel 
lessen je nodig hebt. De intest bestaat uit een proefles van 
twee uur. De instructeur zal je aan het eind van deze les 
e.e.a. uitleggen en adviseren. Tevens is de intest een goed 
moment voor jezelf om te bepalen of je het motorrijden 
echt leuk vindt. Rijlessen worden altijd in overleg gepland. 
Wij spelen in op jouw wensen. 

Beschermende uitrusting en kledingeisen. Deze zijn bij 
het opleidingscentrum aanwezig m.u.v. schoeisel. Dit 
moeten hoge schoenen of laarzen zijn die de enkels 
bedekken.

Wij verzoeken je 15 minuten voor aanvang van de les 
aanwezig te zijn i.v.m. omkleden, zodat elke les op tijd 
kan beginnen en de volledige lestijd benut kan worden.

DE GEZONDHEIDSVERKLARING
Om je rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het 
CBR je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen 
staan op het formulier ‘Gezondheidsverklaring’. Deze 
vind je op mijn.cbr.nl. Door in te loggen met je DigiD 
kun je de gezondheidsverklaring invullen. Deze reken je 
rechtstreeks online af met het CBR.

MACHTIGEN
Om een AVB en AVD examen te kunnen plannen dien je 
ons te machtigen bij het CBR. Je gaat hiervoor naar de site:  
mijn.cbr.nl. Hier log je in met je DigiD code. Om onnodige 
vertraging op te lopen vragen wij je dit z.s.m. te doen.

WAT JE VERDER MOET WETEN………

motorrijbewijs A haalt voor je 24e , krijg je code 80 op je 
rijbewijs. Met die code mag je rijden op een driewielig 
motorrijtuig, een lichte motor (A1) en een middelzware 
motor (A2). De code vervalt twee jaar na het behalen van 
het A-rijbewijs of als je voor die tijd 24 jaar wordt. 

Als je voor het behalen van je A-rijbewijs het A2-rijbewijs 
al hebt, vervalt de code 80 op het moment dat je het 
A2-rijbewijs twee jaar bezit. Als de code vervalt, mag je 
ook op een zware motor (A) rijden. Je hoeft daarvoor geen 
extra examen meer te doen, maar als je nog geen 24 bent, 
moet je wel een nieuw rijbewijspasje aanvragen bij de 
gemeente. Doe je dat niet, dan vervalt de code 80 pas als 
je 24 jaar bent.



PRIJSLIJST
HET MOTORRIJBEWIJS

THEORIE   
Theoriecursus incl. boek, examentraining, examen)     €    210,00
Theoriecursus incl. theorie-examen       €    154,00
Leerboek           €    27,50
Examentraining 15 uur online        €    52,50
Leerboek + Examentraining online 15 uur      €    75,00
Theorie-examen          €    58,00
Theorie-examen individueel        €    116,00
Theorie-examen extra tijd        €    70,50
Theorie-examen in andere taal (Engels)       €    64,00
Theorie-examen in weekend         €    63,50

PRAKTIJKLESSEN
Lesprijs per uur      (60 minuten)   €    58,00
Intest       (120 minuten)   €    116,00
Privéles praktijk     (120 minuten)   €    146,00
Examen Voertuigbeheersing        €    141,50 
Examen Verkeersdeelneming        €    265,00
Ruilen, spoed aanvraag of annulering        €    39,50
praktijkexamen (alleen bij geldige reden)    

STARTPAKKET MOTOR         €     1.079,00   
   
- Intest
- 11 rijlessen (60 minuten)
- AVB examen
- AVD examen
- Chromeburner goodiebag

HEB JE NOG VRAGEN?
Bel ons gerust, stuur een mailtje of kom eens langs op ons opleidingscentrum!  
Tel. Hoofdkantoor (0416) 37 24 50 | Tel. vestiging Tilburg: (013) 469 11 19 
E-mail: info@baxopleidingen.nl
Adres Hoofdkantoor: Lipsstraat 52a, 5151 RP, Drunen
Adres vestiging Tilburg: Wielevenweg 34, 5048 CL, Tilburg


