
INFORMATIE
Haal nu je aanhanger rijbewijs!

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

Fijne rijinstructeurs

Transparante (rij)opleiding

Dagopleiding mogelijk

Haal met een duidelijk plan je rijbewijs



WANNEER HEB JE EEN BE RIJBEWIJS NODIG? 

HOE WERKT NU ZO’N DAGCURSUS E BIJ B?
Allereerst nemen wij een “intest” les af van 
twee uur. Hierin beoordeelt een van onze 
gediplomeerde instructeurs of het haalbaar 
is om in één dag het rijbewijs BE te halen. Er 
wordt o.a. gekeken naar de beheersing van de 
combinatie, het achteruitrijden en het ver-
keersinzicht, hetgeen zeker niet onderschat 
mag worden. 

Verder zijn er nog algemene zaken zoals het 
aankoppelen, de voertuigcontrole, de papie-
ren van het trekkende voertuig en de aan-
hangwagen en de remproef. Na deze intest 
reserveren wij, indien haalbaar, direct een 
praktijkexamen. De dag van het examen wordt 
er 6 uur gelest, waarna aansluitend het  
examen volgt. 

Als de toegestane maximum massa van de 
totale combinatie (auto + aanhangwagen/
oplegger) zwaarder weegt dan 3500 kg 
en de aanhangwagen/oplegger zwaarder       
weegt dan 750 kg.

Wanneer de totale maximum massa van 
de combinatie tussen de 3500 kg en 7000 
kg ligt. Komt het gewicht boven de 7000 
kg. Dan is C(1)E vereist. Enkele  
uitzonderingen zijn mogelijk. 
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REGULIERE OPLEIDING 
Het is ook mogelijk om losse lessen te nemen, 
totdat je klaar bent voor het praktijkexamen. 
Je hebt dan ook de mogelijkheid om ‘s avonds 
en op zaterdag te lessen. De lessen zijn in 
blokken van twee uur. 

EXAMENLOCATIES
De lessen of de dagcursussen kunnen gereden 
worden in de examenplaatsen ’s-Hertogen-
bosch, Tilburg of Breda. Voorwaarden voor de 
rijopleiding BE: Je dient in het bezit te zijn van 
een geldig rijbewijs B.

WAT MOET JE DOEN VOORDAT HET  
PRAKTIJKEXAMEN GERESERVEERD KAN 
WORDEN?
Wil men praktijkexamen doen dan beoordeelt 
het CBR of men rijgeschikt is. Dat wil zeggen: 

geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. 
Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. 
Om jouw rijgeschiktheid te kunnen beoorde-
len, stelt het CBR een aantal vragen over je ge-
zondheid. Deze vragen staan op het formulier 
'Gezondheidsverklaring’. Deze kun je online 
invullen.De gezondheidsverklaring betaal je 
rechtstreeks aan het CBR. 

Naast de gezondheidsverklaring dien je ons 
ook te machtigen als rijschool. Zo kunnen wij 
jouw examen inplannen. Regel dit alles 
gemakkelijk en snel via www.mijn.cbr.nl. 

Ga je de opleiding volgen in opdracht van je 
werkgever, dan hebben wij een ondertekende 
opdrachtbevestiging van je werkgever nodig.



AANHANGER RIJBEWIJS

PRIJSLIJST
PRAKTIJKLESSEN               
- Losse les à 60 min.      €    57,00  €   68,97

- Intest (2 uur)      €   114,00  € 137,94
  
- Praktijk examen       €   273,00  € 309,92
   

         
PAKKET PRIJZEN BE DAGCURSUS   €  615,00  €  717,74
Dagcursus, incl. lunch en praktijkexamen  
    

EXCLUSIEF BTW    INCLUSIEF BTW

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


