
CE rijbewijs aanhanger-oplegger

Waarom kiezen voor Blom?
o Spoedopleiding in 3 dagen
o Eenmalige examengarantie 
o Ervaren instructeurs
o Altijd je planning en facturen bij de hand met onze 
   speciale Blom app!
o Particulieren zijn vrijgesteld van BTW
o Meer dan 50 jaar ervaring sinds 1968
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Wanneer heeft u het CE rijbewijs nodig?
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Wanneer een CE rijbewijs?
Met een rijbewijs C mag u een aanhanger of oplegger tot 750 kilo (toegestane maximum massa) 
aan uw vrachtwagen koppelen. De toegestane maximummassa is het lege gewicht + het laad-
vermogen. Komt u daarboven dan is een CE rijbewijs verplicht.

Voor iedereen die beroepschauffeur wil worden is het rijbewijs CE een must. Bijna alle 
transportbedrijven rijden immers met combinatievoertuigen. Kijkt u zelf maar eens rond op de weg.

Belangrijk
Wie voor het rijbewijs CE van een vrachtauto met middenas-aanhangwagen of een trekker-opleg-
gercombinatie wil worden opgeleid, dient om te beginnen in het bezit te zijn van het “groot” rijbe-
wijs oftewel categorie C, vrachtauto. Daarna kunt u verder met het rijbewijs CE of zoals het ook 
wordt genoemd: E achter C.

Het is van belang dat u nog in het bezit bent van een geldige medische keuring voordat u begint 
met het behalen van het rijbewijs. Anders kunnen we u niet inplannen bij het CBR voor het examen. 
Dit kunnen wij voor u verzorgen. Om deel te mogen nemen aan het praktijkexamen CE hoeft u geen 
theorie opleiding of examen te doen. 

Het rijbewijs E achter C is geldig voor elke categorie aanhanger. Trekker-oplegger, voorwagen met 
middenasaanhangwagen of schamelwagen. Op dit moment maakt het dus nog niet uit met welk 
soort voertuig u examen doet.

Proefles
Vrijblijvend maar wel ons advies! Door te kiezen voor een 2 uur durende proefles voorafgaand aan 
de opleiding kunnen wij u een passend advies geven om zo de kans van slagen te vergroten! 
Standaard bieden wij 2 pakketten aan. N.a.v. de proefles adviseren wij welk pakket het beste bij u 
of uw medewerker past en maken indien nodig een pakket op maat voor meer of minder lesuren.

Tijdens de proefles leren wij de leerling ook kennen, super belangrijk! Zo hebben wij al enige 
voorkennis over de vaardigheden die de leerling wel of niet beheerst. Ook kijken we ook naar de 
spanningsboog, want misschien is ons advies wel om niet meer dan een bepaald aantal uur intensief 
achter elkaar te lessen. Wij doen er alles aan samen met de leerling om de kans van slagen zoveel 
mogelijk te vergroten.



Compactopleiding rijbewijs CE
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Praktijkopleiding
Aanvangsniveau   : In het bezit van een geldig C rijbewijs.
Cursusduur    : 20 of 24 praktijklessen à 60 minuten in de beschikbare
       periode van de cursist op doordeweekse dagen tussen 
       08.00 - 21.00 uur of op zaterdagen  
Locatie    : Vanaf onze locatie te Etten-Leur of Tilburg
Examen    : 1 tijdsduur (± 80 minuten) 
        Vanaf onze locatie in Etten-Leur of Tilburg
Examendatum   : Zo spoedig mogelijk na de laatste lesdag

Examengarantie (alleen bij BLOM!)
Mocht de kandidaat ondanks alle inzet niet de eerste keer slagen dan is het eerste herexamen voor 
onze rekening. 

Prijzen
Proefles 2 uur   : €       160,-   excl. BTW
Medische keuring   : €         95,-   excl. BTW
Losse les á 60 minuten  : €        85,-    excl. BTW
Compactopleiding 20 uur  : €   2.435,-   excl. BTW
Compactopleiding 24 uur  : €   2.775,-   excl. BTW   [HOOGSTE KANS VAN SLAGEN!]

De prijs van de compactopleiding is inclusief praktijkexamen, gebruik lesvoertuig, lunch, thee en 
koffie en administratiekosten.

De opleiding is vrijgesteld van BTW voor particulieren.


