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Camper of lichte vrachtwagen rijbewijs!

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

Haal met een duidelijk plan je rijbewijs Transparante (rij)opleiding



INFO C1
CAMPER RIJBEWIJS

Vooral voor bestuurders van campers, lichte vrachtauto’s, koeriersdiensten en lichte paardenvrachtauto’s is 
het C1 rijbewijs geschikt. Met het rijbewijs C1 mag je motorvoertuigen tussen de 3500kg en de 7500kg besturen. 
Het rijbewijs C1 kun je halen vanaf 18 jaar. Vanaf 17 jaar mag je al beginnen met de theorie. Bestuurders die 
beroepsmatig, of commercieel goederen gaan vervoeren kunnen het rijbewijs C1 uitbreiden met de code 95 
(vakbekwaamheid). Er zijn enkele uitzonderingen, ga hiervoor naar de website www.ilent.nl .

De opleiding + verplichte examens
voor het C1 rijbewijs

Het C1 examen kun je doen vanaf 18 jaar, mits je in het 
bezit bent van het rijbewijs B. Voor het rijbewijs C1 
zonder vakbekwaamheid moet je één theorie-examen 
en één praktijkexamen doen.

RVM1-C1 Rijbewijs en Vakbekwaamheid Module 1
Praktijkexamen

THEORIE
Voor het rijbewijstraject dien je examen af te leggen 
voor Rijbewijs en Vakbekwaamheid Module 1 (RVM1-C1). 
Dit kan men leren via zelfstudie of via het volgen van 
klassikale theorielessen. Vraag hiervoor via het kantoor 
naar de cursusdata.  

PRAKTIJK
Wanneer de theorie gehaald is, kun je beginnen met 
de praktijk. De praktijkopleiding start vanuit onze 
hoofdvestiging in Drunen. Om zo snel mogelijk in het 
bezit te komen van het rijbewijs, wordt er eerst een 
intest afgenomen. Tijdens deze intest wordt door een 
van onze vakkundige instructeurs bekeken, hoeveel 
lessen je nodig hebt om een goed examen af te leggen. 
Het aantal lesuren dat je nodig hebt is afhankelijk van 
verschillende factoren: aanleg, motivatie, ervaring, 
inzicht, etc.. Het gemiddelde aantal lesuren bedraagt 
ongeveer 10 uur. De intest is bepalend; er kunnen dus 
meer of minder rijlessen nodig zijn.  

GEZONDHEIDSVERKLARING / 
MEDISCHE KEURING:
De gezondheidsverklaring kun je online regelen 
via www.mijn.cbr.nl. Hier log je in met je DigiD-
code en ga je naar het tabblad ‘Eigen verklaring/
Gezondheidsverklaring’. De kosten hiervoor bedragen
€ 41,00 en dien je rechtstreeks te betalen aan het CBR.  
Voor het praktijkexamen dien je eerst een medische 

keuring te ondergaan bij een arbo-arts. Je kunt 
hiervoor een afspraak maken op ons kantoor. Wij 
adviseren om deze keuring te doen voordat je aan 
de praktijkopleiding begint. Wanneer je twijfelt of 
je medisch geschikt bent, kun je deze keuring vooraf 
aan je theorie opleiding laten plaatsvinden. Dit om 
teleurstellingen te voorkomen, wanneer blijkt dat je 
medisch niet geschikt wordt bevonden. 

UITBREIDEN MET DE 
VAKBEKWAAMHEID (CODE 95)
Wil je beroepsmatig of commercieel goederen gaan 
vervoeren dan dien je het C1 rijbewijs uit te breiden met 
de ‘vakbekwaamheid, code 95’. Dit bestaat uit:

VM2-C1 Vakbekwaamheid Module 2 
VM3-C1 Vakbekwaamheid Module 3
TB Toets Besloten terrein
TP Praktische Toets

VAKBEKWAAMHEID MODULE 2 + 3 
Bij deze vakken worden verschillende onderwerpen 
behandeld die je tegen kunt komen in je werk als 
beroepschauffeur.



TB  TOETS BESLOTEN TERREIN     
De toets besloten terrein wordt op een afgesloten 
terrein van onze verkeersschool gehouden. Tijdens 
deze toets moet je de beheersing van het voertuig 
laten zien. Dit gebeurt door middel van het achteruit 
en vooruit manoeuvreren op een parcours, die met 
behulp van pylonnen en stokken zijn uitgezet. Voor de 
toets besloten terrein moet je 14 scenario’s beheersen. 
In de 14 scenario’s wordt er onderscheid gemaakt in 
de A variant (links) en de B variant (rechts). Tijdens de 
toets worden er 7 scenario’s getoetst, hiervoor heb je 30 
minuten de tijd.

PT  PRAKTISCHE TOETS 
De praktische toets wordt gedaan in een hal waarin een 
vrachtauto aanwezig is en staat in het teken van: 

Beroepshouding 
Reageren op wensen, behoeften en gedragingen 
van passagiers 
Veilig vervoeren van bagage 
Voorkomen van criminaliteit en illegaliteit 
Voorkomen van fysieke risico’s 
Invullen van het Europees schadeformulier 
Maatregelen bij noodsituaties.

IS EEN AANHANGWAGEN ACHTER HET C1 VOERTUIG 
TOEGESTAAN?
Ja, achter een C1-motorrijtuig mag je een aanhangwagen 
of oplegger koppelen met een gewicht van maximaal 
750 kg. 
Wil je een aanhangwagen of oplegger met een hoger 
gewicht, dan heb je een rijbewijs C1E nodig. Met het 
C1E rijbewijs mag je een combinatie besturen met een 
maximumgewicht van 12.000 kg.

TWIJFEL JE TUSSEN RIJBEWIJS C1 OF RIJBEWIJS C?
Met het Rijbewijs C ben je minder beperkt. Je mag dan 
namelijk een vrachtauto boven de 7500 kg besturen. 
Zeker als je twijfelt tussen het rijbewijstraject of de 
code 95 (beroepschauffeur) is het aan te raden je goed 
te informeren over de verschillen tussen het C1 en het 
C rijbewijs. Voor een relatief kleine meerprijs zijn de 
mogelijkheden namelijk veel groter.

WAT JE NODIG HEBT VOOR HET THEORIE-EXAMEN:
Geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitsbewijs)

WAT JE NODIG HEBT VOOR HET PRAKTIJKEXAMEN:
Geldige certificaten: Rijbewijs Vakbekwaamheid 1 en 
Vakbekwaamheid 2. 
- Oproepbrief voor praktijkexamen
- Geldig legitimatiebewijs (paspoort of 
identiteitsbewijs)
- Gezondheidsverklaring CBR (met keuringsrapport 
Arbo-arts)
- Geldig rijbewijs B of geldig buitenlands rijbewijs. 

PRIJSLIJST (ZAKELIJK)  EX BTW.

Zelfstudiepakket + e-learning  €   105,27
(3 boeken, 3x e-learning ex.training)   

Theoriecursussen zijn ook klassikaal te volgen. 
Zie info + prijs cat. C.

THEORIE (HER)EXAMEN ZONDER CURSUS
RVM1-C1  Module 1   €   82,50  

PRAKTIJK 
Losse les (per 60 minuten)   €   79,00
Praktijk (her)examen    €   420,00 

COMPLEET PAKKET C1 THEORIE   €   1.350,00 
(ZELFSTUDIE) + PRAKTIJK: 
Boekenpakket + e-learning
Examen Rijbewijs en Vakbekwaamheid Module 1 (RVM1-C1)
10 praktijklessen
Praktijkexamen

C1 DAGCURSUS:                       €   895,00 
6 uur praktijkles
Praktijkexamen
Lunch

BEKIJK DE ACHTERKANT VOOR MEER PRIJZEN 
Hierboven vind je een kleine greep uit de prijzen. Ben je 
op zoek naar het 0 tarief? Bekijk dan de achterkant van deze 
brochure.

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
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Vervolg          EXCL. BTW  
KEURING ARBO-ARTS VIA BAX OPLEIDINGEN
Gezondheidsverklaring online bij CBR (*vrijgesteld van btw)    €     41,00  
Keuring Arbo-arts        €     89,50 

VAKBEKWAAMHEID, CODE 95:
Theorie: Examen Vakbekwaamheid Module 2 (VM2-C1)    €    82,50
Theorie: Examen Vakbekwaamheid Module 3 (VM3-C1)    €    82,50  
Praktijk: Toets Besloten Terrein       €    367,00 
Praktijk: Praktische Toets        €    315,00 

RIJLESSEN C1E (KLEINE VRACHTWAGEN + AANHANGWAGEN)
Praktijkles  (per 60 min)       €    96,00 
Praktijkexamen          €    497,00 
*N.B. Leges examengeld CCV zijn vrijgesteld van btw.

THEORIE                                                                                                               
Zelfstudiepakket + e-learning (3 boeken, 3x e-learning books, 3x ex.training),     €  110,50
Theoriecursussen zijn ook klassikaal te volgen. Zie info + prijs cat. C.

THEORIE (HER)EXAMEN ZONDER CURSUS EN/OF HEREXAMENS
RVM1-C1  Rijbewijs en Vakbekwaamheid Module 1      €   85,00

PRAKTIJK
Losse praktijkles  (per 60 minuten)         €   83,00
Praktijk (her)examen           €   429,00

COMPLEET PAKKET C1 MET ZELFSTUDIE            €   1.400,00
- Compleet boekenpakket
- Examen Rijbewijs en Vakbekwaamheid Module 1 (RVM1-C1)     
- 10 praktijklessen
- Praktijkexamen 
  (Let op! Zonder keuring en eigen verklaring)

C1 DAGCURSUS:           €   927,50 
6 uur praktijkles
Praktijkexamen
Lunch

KEURING ARBO-ARTS VIA BAX OPLEIDINGEN 
Gezondheidsverklaring online bij CBR (*vrijgesteld van btw)      €    41,00
Keuring arbo-arts           €    94,00

VAKBEKWAAMHEID, CODE 95:
Theorie: Examen Vakbekwaamheid Module 3 (VM3-C1)      €    85,00
Theorie: Examen Vakbekwaamheid Module 2 (VM2-C1)      €    85,00
Praktijk: Toets Besloten Terrein         €    385,00
Praktijk: Praktische Toets          €    330,00

RIJLESSEN C1E (KLEINE VRACHTWAGEN + AANHANGWAGEN)
Praktijkles  (per 60 min)          €   101,00 
Praktijkexamen            €   510,00
*N.B. Leges examengeld CCV zijn vrijgesteld van btw.

PARTICULIER          0-TARIEF


