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Speciaal voor jou ontwikkelde rijschool Mercator Drivenology.


Drivenology, dat is:
- een speciale, modulaire lesmethode, uniek in de rijschoolwereld.
- een opleiding volgens jouw stijl én tempo.
- waarbij je gebruik maakt van de beste en meest geavanceerde
hulpmiddelen.



Professionele lesgevers dragen de filosofie van Mercator hoog in het
vaandel. Voor hen staat de klant centraal. Bovendien worden ze jaarlijks
intensief bijgeschoold.



Rijschool Mercator beschikt over superieur lesmateriaal. Onze BMW
motoren zijn nieuw en speciaal aangepast om jouw opleiding in alle
veiligheid te laten doorgaan. Ze hebben ABS, handvatverwarming,
aanpasbare zadelhoogtes voor een optimaal rijcomfort, speciale
valbeugels om je maximaal veiligheid te bieden.



Ons oefenterrein, waar je in alle veiligheid de eerste stappen kan leren,
is, met bijna 2 ha, het grootste opleidingscentrum voor motoren in
Vlaanderen! Bovendien staan alle oefeningen permanent opgesteld,
dus geen gedoe met kegels verplaatsen enz. Gewoon aankomen,
omkleden, opstappen en beginnen!
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Als je leert rijden met de motorfiets, is een goede, veilige opleiding van het
grootste belang, meer nog dan bij andere voertuigen.
Theorie
Je bereidt je eerst voor op je theorie examen. Ofwel door een boek aan te
schaffen (te koop in elk kantoor) of door een cursus te volgen.
Praktijk. De verschillende mogelijkheden:
 Basisopleiding - tenminste 9 uren. Dan praktijkexamen op privaat terrein
(de manoeuvers). Nadien haal je je voorlopig rijbewijs af (max. 1 jaar
geldig). Het examen openbare weg kan je afleggen met je eigen motor.
 Een opleiding van tenminste 12 uren, gevolgd door een volledig praktisch
rijexamen (manoeuvers en openbare weg).
 Een combinatie van beide systemen: eerst 9 uren les, dan een voorlopig
rijbewijs, nadien terug naar de rijschool voor 3 uren extra en je examen op
de openbare weg.
Dubbel rijden = dubbel plezier = dubbel voordeel!
Indien je opteert voor een opleiding met twee, dan bieden we je gratis een
doorgedreven oefensessie aan, net voordat je jouw examen doet (onder
voorwaarden)! Zo kan Mercator de allerhoogste slaagkansen van de regio
garanderen.
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Technische fiche
Voorbereiding van een rit
• Bewustwording en preventie (rijden met de juiste ingesteldheid)
• Kennismaking met de motorfiets
• Banden, remmen, verlichting en vloeistoffen
• Bedieningsorganen, instellen van spiegels en de dode hoek
• Aangepaste zithouding
• Correcte kijktechniek
Voertuigbeheersing
• Vertrek, rem- en stuurtechniek, rijden aan lage snelheid
• Manoeuvres
• Examenvoorbereiding en inoefenen
Rijden in het verkeer
• Scannen en oogcontact maken, ruimtekussen
• Plaats op de rijbaan
• Bochtentechniek en rijlijnen
• Kruispuntherkenning, richtingsverandering, voorrang
• Complexe situaties: rotondes, inhalen, autosnelweg
Attitude
• Defensief rijden
• Verkeersinzicht en besluitvaardigheid
• Sociaal en milieubewust rijden
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2 x mislukt = 2 uur rijles
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2 x mislukt = 2 uur rijles
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€ / uur

Theorielessen

12 uur

€ / totaal

125,00

Dossierkost / inschrijving
Praktijklessen / per lesuur

korting

(*)

25,00
77,00

assistentie op het rijexamen / Privaat terrein

77,00

assistentie op het rijexamen / Openbare weg

93,00

assistentie op het rijexamen / Volledige proef

170,00

Extra groepsles

57,00 (**)

Pakket 9 u. / Inschrijving / examen (Privaat Terrein)

77,00

795,00

Pakket 12 u. / Inschrijving / examen (Volledige proef)

77,00

1119,00

(*) inclusief cursusboek en toegang tot het digitaal leerplatform
(**) 1x gratis bij dubbel rijden
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Samenaankoop Leuven
Op vertoon van aansluitingskaart Samenaankoop
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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