
INFORMATIE
Haal nu je tractor rijbewijs!

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

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

Fijne rijinstructeurs

Transparante (rij)opleiding

Haal met een duidelijk plan je rijbewijs

T
Particulier



INFO T
TRACTOR RIJBEWIJS

Thuis een boerderij, of wil je graag werken bij een 
loonbedrijf, dan moet je in het bezit zijn van het 
T-rijbewijs (tractorrijbewijs). Dit is sinds 1 juli 2015 
verplicht, als je met de tractor de openbare weg op 
gaat.

OVERGANGSREGELING/ FASE
Ben je per 1 juli 2015 18 jaar en in het bezit van het 
B-rijbewijs, dan hoef je geen T-rijbewijs te halen. Bij 
verlenging van je rijbewijs in 2025 wordt het T-rijbewijs 
automatisch bijgeschreven.

DE OPLEIDING BESTAAT UIT 2 ONDERDELEN
       Theorie-opleiding (examen mogelijk van 15½ jaar)
       Praktijkopleiding van 2 of 3 dagen voor het 
       praktijkexamen (lessen mogelijk vanaf 16 jaar).

1. Theorie
Onlinetheorie-opleiding inclusief CBR theorie examen: 
thuis vanachter je pc/laptop kun je gebruik maken 
van onze E-learning. De cursus theorie E-learning is 
helemaal op maat gemaakt voor het tractorrijbewijs en 
heeft ook een aantal proefexamens. Wij reserveren voor 
jou bij het CBR het theorie-examen op een datum, die 
jou het beste schikt. Dit kunnen we meteen doen, zodat 
je naar je theorie-examen toe kunt werken. Het CBR 
theorie- examen bestaat uit 50 vragen, waarvan je er 37 
goed moet hebben om te slagen. Het theoriecertificaat 
blijft 1½ jaar geldig.

Moeite met het leren van de theorie? 
Deze online-theorie is eenvoudig van opzet en 
bij het volledig doorlopen van de lesstof en de 
bijbehorende oefenexamens ben je goed voorbereid 
op het echte examen. Mocht je toch behoefte 
hebben aan aanvullende privélessen, bel ons voor de 
mogelijkheden.

2. Praktijk
Praktijkopleiding in 2 of 3 dagen met examen in 
Drunen. Nadat je geslaagd bent voor de theorie en je 
bent 16 jaar, kun je starten met de praktijkopleiding. 
De rijlessen gaan op een speciaal ingerichte, voor 
lesdoeleinden, stoere John Deere tractor met 
aanhangwagen erachter. Bax Opleidingen start haar 



praktijkopleiding altijd met een intest. De intest is 
een gewone les van twee uur waarin de instructeur 
jou voorziet van een advies voor het aantal benodigde 
lesuren. Het praktijkexamen wordt afgenomen 
vanaf onze verkeersschool in Drunen. Tijdens de 
praktijklessen leren wij je om veilig en zelfstandig met 
een tractor op de openbare weg te rijden.

HEB JE NOG VRAGEN?
Bel ons gerust, stuur een mailtje of kom eens langs op 
ons opleidingscentrum!  
Bel gerust (0416) 37 24 50 of 
mail naar info@baxopleidingen.nl



TRACTOR RIJBEWIJS

PRIJSLIJST

THEORIELESSEN
Theorie cursus e-learning inclusief theorie-examen      €   137,00
Theorie-examen          €   66,00
Theorie examen individueel         €   124,00

PRAKTIJKLESSEN
Intake les           €   99,25
Praktijkles per uur          €   99,25
Praktijkexamen inclusief leges CBR        €   530,00
Gezondheidsverklaring (nodig bij aanvraag praktijkexamen)     €   41,00
Te verkrijgen via www.mijn.cbr.nl

PAKKET:
A: 8 Lesuren + praktijkexamen         €   1.324,00
B: 12 lesuren + praktijkexamen         €   1.721,00
C: 16 lesuren + praktijkexamen         €   2.118,00
D: 20 lesuren + praktijkexamen         €   2.515,00
E: 24 lesuren + praktijkexamen         €   2.912,00
*Leges CBR zijn vrijgesteld van BTW.

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

WAT JE NODIG HEBT VOOR HET PRAKTIJKEXAMEN:
Geslaagd voor de theorie 
Oproepbrief/ uitnodiging van het CBR voor praktijkexamen
Legitimatie (paspoort of identiteitsbewijs)

0-TARIEF

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


