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Pech gehad?
Je hebt tweemaal examen afgelegd en pech gehad? Geen nood. De ervaren
lesgevers van rijschool Mercator helpen je zo weer op het rechte pad en
zorgen ervoor dat je volgende keer wèl geslaagd bent. Zelfs wanneer jouw
voorlopig rijbewijs is vervallen kunnen we je verder opleiden en kan je met de
rijschool naar het praktijkexamen gaan.
Theorie.
Dat examen heb je al afgelegd, dus daar moet je je geen zorgen meer over
maken. Let er wel op dat je jouw praktijkexamen moet afleggen binnen de
geldigheidsduur van je theoretisch examen, d.w.z. binnen de 3 jaar nadat je
dat theorie-examen hebt afgelegd.
Praktijk.
Je volgt bij rijschool Mercator de bij wet verplichte 6 uur rijles. Jouw lesgever
zal je tijdens die lessen de nodige tips geven en je vooral wijzen op de
essentiële zaken die je nog dient bij te schaven. Dat verdere oefenen kan je
dan met je begeleider doen ofwel met de rijschool, en je hebt ook de keuze
om via de rijschool of met jouw begeleider je nieuwe examen af te leggen.
Alleen als je voorlopig rijbewijs is vervallen kan je dat examen enkel nog via de
rijschool afleggen.
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Opleiding op maat / categorie B
Technische fiche
- Rijstijlscan en bepaling doelstellingen
•
Bespreking examenresultaten
•
Rijstijlscan
•
Lesgever en kandidaat bepalen gezamenlijk de werkpunten
- Bijscholen van de rijtechniek
•
Remtechniek, (terug-)schakelen, vertrekken, stoppen
•
Vertrek op helling
•
Achteruit rijden, manoeuvreren
- Bijscholen van het verkeersinzicht
•
Kruispuntherkenning, voorrangsregels
•
Snelheid
•
Rotondes, autosnelweg, complexe situaties
•
Zelfstandig rijden, gebruik GPS
- Attitude
•
Defensief rijden
•
Besluitvaardigheid
•
Ecobewust rijgedrag
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praktijkexamen afleggen binnen de geldigheidsduur van het theoretisch examen (3 jaar)
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€ / totaal

Dossierkost / inschrijving
Minimum praktijkopleiding

25,00
6 uur

65,00

Totaalkost zonder praktijkexamen
Praktijklessen per uur

390,00
415,00

65,00

Praktijkexamen met de rijschool

169,00 (*)

Totaalkost met praktijkexamen

584,00 (*)

Prijzen onder de noemer “totaalkost” geven een idee van de pakketprijs met 6 lesuren. De kandidaat die 2 x mislukte
heeft dikwijls voldoende voorafgaande ervaring om met een bijscholing van 6 lesuren succesvol examen af te leggen.
De kandidaat van wie het voorlopig rijbewijs is vervallen en die gedurende meerdere jaren niet meer gereden heeft,
zal dikwijls nood hebben aan méér lesuren dan het wettelijk verplichte minimum van 6 uren.
(*) In de prijs van het praktijkexamen is de vergoeding voor het examencentrum inbegrepen.
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Samenaankoop Leuven
Op vertoon van aansluitingskaart Samenaankoop
Theoriecursus: € 100,00 i.p.v. € 125,00
5% korting op praktijklessen



Touring
Op vertoon van Touring lidkaart
Theoriecursus: € 100,00 i.p.v. € 125,00
5% korting op praktijklessen

Er wordt géén korting gegeven op de dossierkosten.
Geen enkele korting is cumuleerbaar met andere kortingen, acties of promoties.
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