Rijbewijs B

al onze leerlingen
hebben hun eigen verhaal...
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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 en ze worden jaarlijks
intensief bijgeschoold. De lesgevers volgen het Leerdoelen - curriculum,
zo krijg je een gestructureerde en uniforme opleiding, helemaal
gebaseerd op coachingprincipes.



Rijschool Mercator beschikt over superieur lesmateriaal.
Onze wagens zijn maximaal drie jaar oud en ze hebben allemaal
een volledige dubbele bediening, zodat jouw opleiding in de
meest veilige omstandigheden kan verlopen.



De lesgevers kunnen gebruik maken van ons groot oefenterrein (bijna 2
hectare), waar je in alle rust de eerste stappen of het manoeuvreren
kan leren.
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Leren rijden is niet iets wat je snel tussendoor doet. Wat je nu leert draag
je de rest van je leven mee. Daarom kies je best voor Mercator en bij
voorkeur begin je met een gedegen theoretische opleiding.


Theorie
Door de theoretische opleiding bij Mercator te volgen verdien je de
meerkost later dubbel terug. Vraag advies aan onze specialisten.



Praktijk
Rijschool Mercator stelt een rijopleiding op maat samen. We
bekijken waar je op dit moment staat met je rijopleiding en gaan
samen na welke doelen je wil bereiken. De opleiding kan bestaan uit
het klassieke pakket van minimum 20 uren - of 6 uren nadat je twee
keer mislukte op het examen of wanneer je voorlopig rijbewijs is
vervallen - maar ook deze opleidingen stemmen we af op jouw
specifieke noden en wensen.
Als je een hoog rijniveau bij ons bereikt, zal je begeleider het
achteraf heel wat makkelijker hebben en met een gerust hart naast
jou kunnen plaats nemen.
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Doorgedreven opleiding categorie B
Technische fiche
- Voorbereiding van een rit
•
Kennismaking met het voertuig
•
Zetel, gordel, spiegels
•
Vloeistofpeilen, meters, controlelampjes, bediening
- Voertuigbeheersing
•
Gaspedaal, remtechniek, schakelen, vertrekken, stoppen
•
Vertrek op helling
•
Achteruit rijden, manoeuvreren
- Rijden in het verkeer
•
Kruispuntherkenning, richtingsverandering, voorrang
•
Snelheid
•
Rotondes, autosnelweg, complexe situaties
•
Zelfstandig rijden, gebruik van de GPS
- Attitude
•
Defensief rijden
•
Verkeersinzicht en besluitvaardigheid
•
Ecobewust rijgedrag
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€ / uur

Theorielessen

12 uur
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€ / totaal

125,00 (*)

Dossierkost / inschrijving

25,00

Doorgedreven rijopleiding

20 uur

65,00

1300,00

2 x mislukt op praktijkexamen

6 uur

65,00

390,00

Praktijklessen per uur
Rijstijlscan (proefexamen)
Assistentie op het rijexamen

65,00
1 uur

65,00
169,00

(*) Inclusief cursusboek en toegang tot het digitaal leerplatform
(**) Inclusief € 39,00 vergoeding examencentrum
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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.

www.rijschoolmercator.be

