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Daarom kies je voor Blom!
- Rijles in een John Deere
- Examen vanaf ons eigen terrein
- Particulieren betalen geen BTW

Tractorrijbewijs T
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Tractorrijbewijs T

Invoering van het tractorrijbewijs
Om een landbouwtrekker of motorvoertuig met beperkte snelheid te mogen besturen 
dien je in het bezit te zijn van het rijbewijs T. 

Om het T-rijbewijs te behalen dienen er aantal stappen te worden ondernomen:
o Gezondheidsverklaring indienen
o Theorie-examen 
o Praktijkexamen 

Gezondheidsverklaring indienen
Voordat wij het praktijkexamen kunnen aanvragen dien je in het bezit te zijn van de ‘Verkla-
ring van geschiktheid’. Je kunt deze verklaring verkrijgen door op de site van het CBR een 
Eigen Verklaring/gezondheidsverklaring in te vullen, dit moet je persoonlijk doen! 
 
Lees hier hoe je de gezondheidsverklaring kan aanvragen.

Het theorie-examen
o Het theorie-examen wordt afgelegd bij het CBR (bijv. in Breda)
o Bestaat uit 50 meerkeuze vragen
o Kan behaald worden vanaf 15,5 jaar
o Theoriecertificaat is 18 maanden geldig

Het praktijkexamen
o Kandidaat moet in het bezit zijn van het theoriecertifcaat
o Leeftijd minimaal 16 jaar
o Totale examenduur: 85 minuten

Het praktijkexamen bestaat uit:
Aankoppelen van de aanhangwagen, verkeersdeelneming, bijzondere verrichtingen, 
afkoppelen van de aanhangwagen en een zelfreflectie. 
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Tractorrijbewijs T

Theorieopleiding
1. klassikaal
Wij bieden een speciale 1-daagse cursus aan voor de theorie voor het T-rijbewijs. De 
cursus kan worden gevolgd in Etten-Leur en/of Breda. De prijs voor de theoriecursus 
compleet verzorgd bedraagt € 287,00 excl. BTW en incl. boek, online oefenmethode,
theorie-examen en koffie/thee en lunch.

Bij 10 of meer deelnemers verzorgen wij de cursus op locatie in heel Nederland.

2. E-learning (Individueel)
Wij bieden een mogelijkheid aan om de theorie zelf te bestuderen. Door middel van de 
digitale leeromgeving kunnen studenten de stof eigen maken. De prijs van dit e-learning 
pakket is € 175,00 excl. BTW en incl. lesmateriaal en theorie-examen.

Praktijkopleiding
Wij bieden twee mogelijkheden aan:
o Pakket bestaande uit 16, 20  of 24 rijlessen inclusief theorie E-learning. 
o Losse rijlessen 

Alle pakketten zijn incl. gebruik voertuig, examenbegeleiding, koffie/thee (evt. lunch 
indien dagopleiding) en excl. BTW en gezondheidsverklaring

Advies nodig bij pakketkeuze?
Wij adviseren u, voordat u een keuze maakt voor een pakket, een intest af te nemen. 
Gedurende de 120 minuten kunnen onze instructeurs een inschatting maken van het aantal 
lessen dat de leerling nodig heeft en dat verhoogd de kans van slagen aanzienlijk. 
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Prijslijst

Pakketten
Pakket T16      € 2.161,00
- Theorie E-learning + examen
- 16 praktijklessen, praktijkexamen  

Pakket T20      € 2.540,00
- Theorie E-learning + examen
- 20 praktijklessen, praktijkexamen  

Pakket T24      € 2.918,00
- Theorie E-learning + examen
- 24 praktijklessen, praktijkexamen  

Indien je kiest voor een van onze pakketten maar liever een klassikale cursus heeft komt er 
eenmalig € 100 bij.

Losse prijzen
Intest (2 uur)      € 170,00
Praktijkles (60 minuten)    €   94,00
Praktijkexamen      € 470,00
Theoriecursus E-learning    € 175,00
Theoriecursus klassikaal    € 287,00

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW maar particulieren betalen bij Blom géén BTW! 

Jouw voordeel!
o Een snelle en kwalitatief goede opleiding in een nieuwe John Deere: compleet verzorgt     
   met een Krampe kipwagen.
o Een opleiding op jouw tempo: in enkele dagen of verspreid over enkele weken!
o Theoriecursus zowel klassikaal (Breda en Etten-Leur) als individueel te volgen.
o In Etten-Leur beschikken we over een goedgekeurd CBR/CCV examenterrein.
o Wij zijn bekend met de agrarische sector.
o Particulieren betalen geen BTW bij ons!


