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Gemakkelijk en snel je rijbewijs! 
HAAL SAMEN MET HET GEHELE BAX TEAM JE RIJBEWIJS
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Blijf mobiel! Ga voor een brommobiel

Haal met een duidelijk plan je rijbewijs

AM4

Transparante (rij)opleiding

Fijne rijinstructeurs



INFO: AM4
BROMMOBIEL RIJBEWIJS

Welkom bij Bax Opleidingen. Bij ons ben je aan 
het juiste adres voor een rijopleiding op maat. 
In deze informatiefolder vind je uitleg over 
de opleidingsmogelijkheden om het rijbewijs 
voor de brommobiel te halen.

WIL JE GRAAG MOBIELER EN MINDER 
AFHANKELIJK ZIJN? 
Rijd je liever op 4 dan op 2 wielen en 
zit je graag warm en droog? Dan is het 
brommobielrijbewijs iets voor jou! Bax 
Opleidingen biedt als een van de weinige 
rijscholen het brommobielrijbewijs aan 
met een eigen brommobiel! Om het 
brommobielrijbewijs te behalen moet je 
zowel een theorie- als praktijkexamen doen. 
Voor beide onderdelen hebben wij speciale 
cursusprogramma’s ontwikkeld, waarbij zowel 
voertuigbeheersing als verkeersdeelneming 
aan bod komt. Ons doel is om jou optimaal 
voor te bereiden op de examens en dat je als 
bestuurder veilig kunt deelnemen aan het 
verkeer. Houd er rekening mee dat, wanneer je 
het brommobielrijbewijs behaalt, je alleen een 
brommobiel en geen bromfiets mag besturen.

THEORIE
Het theorie-examen mag je al behalen 
wanneer je 15,5 jaar bent en je moet dit 
behaald hebben voordat je op praktijkexamen 
mag! Bax Opleidingen heeft veel hulpmiddelen 
om de theorie te behalen. Zo zijn er boeken, 
een onlinecursus en examentraining en bieden 
wij de mogelijkheid om een klassikale cursus 
te volgen in een van onze theorielokalen. Deze 

theorielokalen zijn met de nieuwste digitale 
hulpmiddelen uitgerust om je optimaal voor 
te bereiden voor het examen. Op deze cursus 
bieden wij een slagingsgarantie, dit betekent 
dat wanneer je zakt voor het theorie-examen, 
je net zo lang de cursus mag blijven volgen 
totdat je het gehaald hebt.



THEORIE-EXAMEN
Het theorie-examen bestaat uit 50 vragen 
waarvan je er minimaal 44 goed moet 
beantwoorden om te slagen. Wanneer je bent 
geslaagd voor het theorie-examen is deze 
1,5 jaar geldig. Het theorie-examen kan Bax 
Opleidingen voor jou reserveren bij het CBR. 
Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee 
te nemen naar het theorie-examen!

PRAKTIJK
Geslaagd voor het theorie-examen? Dan is 
het tijd voor je praktijkopleiding! Je gaat 
samen met een van onze instructeurs lessen 
in onze brommobiel met dubbele bediening. 
Bij de eerste les kijkt de instructeur naar 
jouw niveau en wordt er een advies gegeven 
hoeveel lessen je nodig zult hebben om het 
brommobielrijbewijs te behalen. Je rijlessen 
plan je samen met je instructeur en deze 
zal aangeven wanneer het praktijkexamen 
aangevraagd en gereden kan worden.  Alle 
lessen starten vanaf ons opleidingscentrum in 
Drunen. 

PRAKTIJKEXAMEN
Het praktijkexamen voor de brommobiel 
bestaat uit 11 oefeningen, welke in 2 groepen 
zijn verdeeld. De examinator kiest welke groep 
je moet uitvoeren, alleen de oefening ‘stop 
in de bocht’ is in beide groepen opgenomen. 
Tijdens het examen mag je maximaal 12 
oefeningen doen, waarvan er minimaal 5 
voldoende moeten zijn. Het examen duurt een 
half uur inclusief ontvangst en eindgesprek.
Tijdens het praktijkexamen word je op een 
verkeersluw terrein uitsluitend beoordeeld op 
voertuigbeheersing, waarbij de examinator 
jouw verrichtingen op de voet volgt. 
Verkeersdeelneming wordt niet getoetst maar 
wordt wel standaard opgenomen in onze 
praktijklessen.



PRIJSLIJST
BROMMOBIEL RIJBEWIJS

THEORIELESSEN 
Theorie cursus compleet (incl. boeken + examen)     €   210,00
Theorie cursus incl. examen        €   154,00
Theorie privéles p/u          €     52,50
Theorieboek + theorie examentraining internet 15 uur    €     75,00
Leerboek            €     27,50
Examentraining internet 15 uur        €     52,50
Theorie-examen           €     58,00
Theorie-examen extra tijd         €     70,50
Theorie-examen individueel        €   116,00

PRAKTIJKLESSEN
Praktijkles (60 minuten) brommobiel       €     54,00
Praktijkexamen brommobiel        €   319,00
Rijtest bij CBR           €   199,00
Niet verschijnen op rijtest kosten aan CBR       €     84,00

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

WAT JE NODIG HEBT VOOR HET 
PRAKTIJKEXAMEN:

Oproepbrief voor praktijkexamen
Legitimatie (paspoort of identiteitsbewijs)

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


