
voorbereiden & oefenen theorie-examen
www.gratisrijbewijsonline.be

meer info omtrent praktisch examen
www.km.be

wegwijs in het verkeersreglement
www.wegcode.be

besparen op uw brandstofverbruikbesparen op uw brandstofverbruik
www.ecodriving.be
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VTIR ROESELARE
Brugsesteenweg 378 A
051 22 27 88
info.roeselare@rijschool-vtir.be

MA-VR: 08.00 - 12.00 & 13.00 - 18.00     ZA: 09.00 - 12.00

VTIR KORTRIJK
Burgemeester Danneelstraat 65bBurgemeester Danneelstraat 65b
056 20 64 00
info.kortrijk@rijschool-vtir.be

MA-VR: 09.00 - 12.30 & 13.00 - 18.00     

ZA: 09.00 - 12.00

VTIR INGELMUNSTER
Kortrijkstraat 8
051 31 11 31 051 31 11 31 
info.ingelmunster@rijschool-vtir.be

MA: 16.00 - 18.00     DI-WO-DO-VR: 14.00 - 18.00     ZA: 09.00 - 12.00

VTIR ROESELARE

WWW.RIJSCHOOL-VTIR.BE

H@NDIGE LINKS



- 7 uur theorie wegcode (115 €)
- 8 uur praktijkles + examenbegeleiding* (880 €)

- 10 uur praktijkles + examenbegeleiding* 

- 7 uur theorie wegcode (115 €)
- 7 uur theorie vakbekwaamheid (140 €)
- 8 uur praktijkles + examenbegeleiding* 
  lading zekeren + manoeuvres (915 €)
- 4 uur praktijkles + examenbegeleiding *
  openbare weg (595 €)

EXTRA voor C/CE
C zonder vakbekwaamheid/
- examenbegeleiding volledig
- examenbegeleiding openbare weg
C met vakbekwaamheid/
- examenbegeleiding manoeuvres
- examenbegeleiding lading zekeren- examenbegeleiding lading zekeren
- examenbegeleiding manoeuvres + lading zekeren
- examenbegeleiding openbare weg
- 2 uur extra rijles C
CE
- 2 uur extra rijles CE
- examenbegeleiding volledig
- examenbegeleiding openbare weg- examenbegeleiding openbare weg

195 €
170 €

135 €
135 €
195 €
235 €
170 €170 €

205 €
245 €
195 €  

C/C1 zonder vakbekwaamheid

C/C1 met vakbekwaamheid

CE

995 €

1765 €

1295 €

(822,31 € excl. BTW)

(1458,68 € excl. BTW)

(1070,24 € excl. BTW)

Tarieven geldig vanaf 01/01/2017

RIJBEWIJS C / C1
Theorie-examen kan vanaf
17 jaar en 9 maanden

Starten met rijlessen kan 
vanaf 18 jaar

Praktijkexamen kan vanaf:
- 18 jaar (voor C met vak-- 18 jaar (voor C met vak-
   bekwaamheid of C1)
- 21 jaar (voor C zonder
  vakbekwaamheid)

Medische keuring = verplicht!

RIJBEWIJS CE
Starten kan vanaf 18 jaar
indien houder van rijbewijs C
met vakbekwaamheid

Vanaf 21 jaar indien houder
van rijbewijs C

Geldige medische keuring CGeldige medische keuring C

Behalen rijbewijs CE = behalen 
rijbewijs BE

Vakbekwaamheid:
voor alle professionele bestuurders voor categorie C, C1, C1E, CE uitgezonderd:

Dienst rijbewijzen voor vragen omtrent vakbekwaamheid: 02 277 31 11

Om je vakbekwaamheid te verlengen moet je verplicht 35 uren nascholing volgen.
Met deze attesten kan je op het stadhuis je vakbekwaamheid terug verlengen
met 5 jaar. 

- voertuigen met een toegelaten max. snelheid van ten hoogste 45 km/u
- voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de
  burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving 
  van de openbare orde
- voertuigen die op de weg worden getest in verband met reparaties, technische 
  verbeteringen, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het 
  verkeeer zijn gebracht  verkeeer zijn gebracht
- voertuigen die worden gebruikt bij reddingsoperaties en noodtoestanden
- voertuigen die worden gebruikt voor niet commercieel goederenvervoer voor 
  privédoeleinden
- voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van
  materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op
  voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is

* examengeld is niet inbegrepen in onze prijs


