Aanhangerrijbewijs BE

Waarom Blom Verkeersschool?
o Individueel les
o Al meer dan 50 jaar ervaring
o De snelste opleidingsmogelijkheid van Nederland
o Slagingspercentage boven kringgemiddelde
o De grootste verkeersschool van Nederland

www.verkeersschoolblom.nl

Wanneer heeft u het BE rijbewijs nodig?

Wanneer heeft u het BE rijbewijs nodig?

De toegestane maximale massa van het trekkend voertuig + de toegestane maximale massa van
de aanhanger/trailer bij elkaar opgeteld mogen niet zwaarder zijn dan 3.500 kg. Is dit wel het
geval dan heeft u het BE riijbewijs nodig. Deze gegevens zijn terug te vinden op de kentekenpapieren van de auto en aanhanger/trailer.

Afbeelding 1: Kentekenbewijs trekkend voertuig

		

Afbeelding 2: Kentekenbewijs aanhanger

Toegestane maximum massa trekkend voertuig
Massa ledig voertuig (aanhanger)

		
		
Toegestane maxium massa (aanhanger)
Uitleg wel of geen BE n.a.v. bovenstaand voorbeeld
De toegestane maximum massa van het trekkend voertuig is 2.800 kg + de toegestande maximum massa van de aanhanger is 2.000 kg = 4.800 kg dus dient u het BE rijbewijs te behalen.
Laadvermogen
Het laadvermogen kunt u berekenen door de toegestane maximum massa van de aanhanger
(2.000 kg) - de massa van het ledig voertuig aanhanger (970 kg) = 2.000 - 970 = 1030 kg.
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Het BE rijbewijs haalt u bij Blom Verkeersschool!

Proefles

Vooraf kunt u een proefles nemen van 2 uur waarin een indicatie wordt gegeven of u het rijbewijs
binnen 1 of 1.5 dag kunt behalen. Dit is niet verplicht.

Mogelijkheid 1: opleiding inclusief examen in 1 dag
Deze opleiding is met name geschikt voor kandidaten met enige ervaring in het rijden met een
aanhanger. Er is geen apart theoretisch examen voor dit rijbewijs.
Opleidingsduur		
				
				
Start- en eindlocatie
Opleidingsdag		
Examenplaats
Examentijd			
			

: 6 uur rijles
van 08.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 14.30 uur
of van 07.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 14.00 uur		
: Etten-Leur of Tilburg
: Maandag t/m vrijdag
: Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom of Berkel Enschot afhankelijk van uw keuze
: om 14.00 uur of 14.55 uur					

Mogelijkheid 2: opleiding inclusief examen in 1,5 dag
Deze opleiding is met name geschikt voor kandidaten zonder ervaring in het rijden met een aanhanger. Er is geen apart theoretisch examen voor dit rijbewijs.
Opleidingsduur		
				
				
Start- en eindlocatie
Opleidingsdag		
Examenplaats		
Examentijd 		

: 10 uur rijles
: 1e dag van 08.00 tot 12.00 uur of van 12.30 tot 16.30 uur
: 2e dag van 08.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 14.30 uur			
: Etten-Leur of Tilburg
: Maandag t/m vrijdag
: Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom of Berkel Enschot afhankelijk van uw keuze
: om 14.00 uur of 14.55 uur 					

BELANGRIJK!

Voordat wij een examen kunnen inplannen moet u:
V In het bezit zijn van een gezondheidsverklaring
V Onze rijschool machtigen
Voor beide moet u in het bezit zijn DIGID.
De aanvragen kunt u doen via mijn.cbr.nl
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Het BE rijbewijs haalt u bij Blom Verkeersschool!

Onze prijzen
								Prijs excl. BTW*
Proefles van 2 uur						
Mogelijkheid 1: opleiding inclusief examen in 1 dag
Mogelijkheid 2: opleiding inclusief examen in 1,5 dag

€ 115,00 		
€ 620,00 		
€ 855,00		

Prijs incl. BTW*
€ 139,15
€ 724,48
€ 1008,83

*Het CBR examengeld is vrijgesteld van BTW
*Bovengenoemde prijzen zijn exclusief bijdrage de gezondheidsverklaring

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief de volgende bijbehorende aspecten:
o Examenaanvraag
o Lunch
o Gedurende de gehele dag koffie en thee
o Huur van de auto tijdens het examen
o U betaalt geen inschrijfkosten bij BLOM

Paardenvervoer

				

Het BE rijbewijs is eveneens verplicht voor rijden met
een paardentrailer waarbij de toegestane maximum
massa van het trekkend voertuig + de toegestane
maximale massa van de aanhanger/trailer bij elkaar
opgeteld zwaarder zijn dan 3.500 kg.
Afhankelijk van de indeling van het voertuig, grootte
van de paarden en het laadvermogen kunt u met de
BE combinatie gemiddeld 2 paarden vervoeren. Het
laadvermogen van de aanhanger is hierbij leidend en
het aantal paarden dat erin staat mag qua gewicht het
laadvermogen (zie kentekenbewijs) niet overschrijden.
Onze instructeurs hebben ervaring met het opleiden
van ruiters die met een paardentrailer gaan rijden.
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