
INFORMATIE
Trekker oplegger / aanhanger

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

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

CE

Fijne rijinstructeurs

Transparante (rij)opleiding

Haal met een duidelijk plan je rijbewijs

Theoriecursus mogelijk

Haal je rijbewijs dmv. 3 examens



INFO CE
E ACHTER VRACHTWAGEN

In de Wegenverkeerswet is vastgelegd over welke 
rijbewijzen men moet beschikken. Chauffeurs die een 
motorvoertuig willen besturen waarvan de toegestane 
maximummassa (=ledig gewicht, vermeerderd met het 
maximum laadvermogen) meer dan 3500 kilo bedraagt, 
moeten in het bezit zijn van een rijbewijs categorie C 
(vrachtauto). Als met deze wagen een aanhanger of 
oplegger met een toegestane maximum massa van 
meer dan 750 kilo wordt getrokken, is het rijbewijs E bij 
C verplicht.

DE PRAKTIJKOPLEIDING VOOR HET CE RIJBEWIJS. 
(BEZIT C RIJBEWIJS VERPLICHT)
Een rijopleiding is een kostbare zaak. Daarom is jouw 
keuze voor het bepalen van een rijschool van groot 
belang! Bij Bax Opleidingen heb je de keus uit twee 
opleidingsmogelijkheden. 

1.DE REGULIERE OPLEIDING: 
Je neemt per week een of twee blokuren (2 lesuren). 
Deze kun je naar eigen keuze inplannen via ons 
kantoor. De mogelijkheden hiervoor zijn van maandag 
t/m donderdag van 8.00 uur t/m 22.00 uur, en op 
vrijdag en zaterdag van 8.00 uur t/m 17.00 uur. 
Vakbekwame instructeurs zullen je opleiden voor het 
praktijkexamen.

2.EEN COMPACT (SPOED) OPLEIDING: 
Met deze pakketten is het mogelijk om al vanaf 2 of 
3 dagen het rijbewijs te halen! In overleg worden alle 
lessen in 2 of 3 dagen aaneengesloten ingepland. 
Voordat je aan een spoedopleiding begint, krijg je eerst 
een intest van 2 uur. 

WAAROM EEN INTEST? 
Omdat een spoedopleiding niet voor elke kandidaat 
het beste is nemen we eerst een intest af. Tijdens 
deze intest wordt door onze vakkundige instructeurs 
bekeken welk pakket het meest geschikt is, om een 
zo goed mogelijk resultaat te behalen. Welk pakket je 
nodig hebt is afhankelijk van verschillende factoren 
namelijk: aanleg, motivatie, ervaring, inzicht etc.

Geen verliezen door een intensieve training;
Je weet bij aanvang direct wanneer je 
op examen kunt;
Een vaste afgesproken prijs.

VOORWAARDEN:

Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs C;
Je neemt een intest af om te bepalen hoeveel lessen 
er nodig zijn;
De lessen worden overdag van maandag t/m vrijdag 
opgenomen.

DE VOORDELEN VAN EEN SPOEDCURSUS ZIJN:



Als je een intest gedaan hebt en besluit om een 
compact(spoed)opleiding te gaan volgen, wordt in 
overleg het praktijkexamen en de rijlessen ingepland.

WAT JE NODIG HEBT VOOR HET PRAKTIJKEXAMEN:

WAT IS EEN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS?
Rijbewijs C
Gezondheidsverklaring van het CBR (Binnen 3 
jaar na het behalen van het C- rijbewijs is een 
keuringsrapport van de arbo-arts niet nodig, 
je dient wel een "eigen verklaring" in te sturen)

Oproepbrief voor praktijkexamen;
Geldig legitimatiebewijs;
Geldig rijbewijs C;
Gezondheidsverklaring CBR.

Geldig paspoort; 
Geldig identiteitskaart van de EU-lidstaten; 
Geldig buitenlands paspoort; 
Geldig Nederlands rijbewijs; 
Geldig buitenlands rijbewijs. 

NODIG VOOR AANVRAAG PRAKTIJKEXAMEN: 

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



E ACHTER VRACHTWAGEN

PRIJSLIJST
ZAKELIJK         EXCL. BTW  INCL BTW
PRAKTIJKLESSEN            
Losse les (60 minuten)        €     98,00 €    115,58
Intest    (120 minuten)        €    196,00 €    237,16
Examen / her-examen (leges CBR €220,35)     €    462,00 €    507,69
Ruilen/annuleren/spoed behandeling examen     €     39,00 €    47,19

PAKKETPRIJZEN CE VRACHTAUTO + AANHANGER
CE-  8 Examen + 8 lesuren       €   1.246,00 €    1.456,33
CE-12 Examen + 12 lesuren            €   1.638,00 €    1.930,65
CE-16 Examen + 16 lesuren       €   2.030,00 €    2.404,97
CE-20 Examen + 20 lesuren       €   2.422,00 €    2.879,29
CE-24 Examen + 24 lesuren       €   2.814,00 €    3.232,61
CE-28 Examen + 28 lesuren       €   3.206,00 €    3.827,93

KEURING ARBO-ARTS VIA BAX OPLEIDINGEN 
Indien de medische keuring minder dan 3 jaar geleden bij de arbo-arts heeft plaats gevonden, 
hoeft deze niet herhaald  te worden. (Tenzij CBR anders heeft aangegeven).

Gezondheidsverklaring (vrijgesteld van btw)     €    41,00 €   41,00
Keuring arbo arts        €    89,50 € 108,30
*N.B. Leges examengeld CCV zijn vrijgesteld van btw.

PARTICULIER:          0-TARIEF

PRAKTIJKLESSEN              
Losse les (60 minuten)          €     103,00
Intest       (120 minuten)          €     206,00
Examen/ her-examen          €     473,00
Ruilen/ annuleren/ spoedbehandeling examen        €     39,90
Toeslag spoedexamen / overwerk        €     157,50

PAKKETPRIJZEN CE-VRACHTAUTO + AANHANGER
CE-  8 Opleiding    8 lesuren + praktijkexamen       € 1.297,00
CE-12 Opleiding 12 lesuren + praktijkexamen       € 1.709,00
CE-16 Opleiding 16 lesuren + praktijkexamen       € 2.121,00
CE-20 Opleiding 20 lesuren + praktijkexamen       € 2.533,00
CE-24 Opleiding 24 lesuren + praktijkexamen       € 2.945,00

GEZONDHEIDSVERKLARING, KEURING ARBO-ARTS VIA BAX OPLEIDINGEN 
Indien de medische keuring minder dat 3 jaar geleden bij de Arbo-arts heeft plaats gevonden hoeft deze niet 
herhaald te worden. (Tenzij CBR  anders heeft aangegeven).

Gezondheidsverklaring (*vrijgesteld van btw)       €     41,00 
Keuring door arbo-arts          €     94,00
*N.B. Leges examengeld CCV zijn vrijgesteld van btw.


