Brommer-scooterrijbewijs AM
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De snelste weg naar je rijbewijs

Het bromfietsrijbewijs is voor iedereen verplicht die met een bromfiets gaat rijden en nog niet in het bezit
is van een ander rijbewijs. Het bromfietsrijbewijs is ook geldig voor een snorfiets, scooter of brommobiel.
De opleiding met bijbehorende examens bestaat uit 2 onderdelen: theorie en praktijk.

Theorie

Voordat je praktijklessen mag volgen moet je in het bezit zijn van het theoriecertificaat.
Het theorie-examen mag je al doen als je 15 ½ jaar bent. Je wordt getoetst op je kennis van de
verkeersregels maar ook op verkeersinzicht, het theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig.
Ter voorbereiding op dit examen bieden wij een thuisstudie met theorie leerboek aan in combinatie met
online oefenexamens. Boek inclusief code €37,50.
Bekijk voor de actuele cursusdata ons cursusoverzicht.

Praktijk

Zodra je 16 jaar bent mag je bij het CBR het praktijkexamen afleggen van ongeveer 45 minuten. Er wordt
een route gereden waarin je beoordeeld wordt op verkeersdeelneming op de openbare weg en je beheersing van de bromfiets. Met andere woorden: een examinator bekijkt of je veilig en zelfstandig aan het
verkeer kunt deelnemen.
Scooter-brommerrijbewijs in 1 dag
Je begint ‘s morgens met lessen en op dezelfde dag wordt aansluitend aan de lessen het examen afgenomen door een examinator van het CBR. Je volgt de opleiding op een scooter van ons en de instructeur geeft
je, ook vanaf de scooter, via de portofoon instructies. De opleiding wordt uitsluitend verzorgd door gecertificeerde motorinstructeurs. Meestal volg je deze lesdag samen met een andere cursist. De opstapplaatsen
van onze rijopleiding zijn Breda en Etten-Leur.
Prijzen
Klassikale theoriecursus (inclusief lesmateriaal en examen)
Zelfstudie theorie (lesmateriaal + examen)				
Dagcursus praktijk (4 uur les + examen)				
Los les (2 uur)								

€ 155,€ 85,€ 360,€ 90,-

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief gebruik van onze scooters.
Aanmelden kan via bijgaand inschrijfformulier of neem telefonisch contact op met ons via: 076 501 55 35
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