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Je voorlopig rijbewijs is vervallen?
Je hebt alles wat te lang laten aanslepen en je voorlopig rijbewijs is nu
vervallen? Geen nood. De ervaren lesgevers van rijschool Mercator gaan hun
uiterste best doen om van jou toch nog een goede chauffeur te maken! Ze
zullen je verder opleiden en je kan met de rijschool naar het praktijkexamen
gaan.
Theorie.
Je praktijkexamen moet je afleggen binnen de geldigheidsduur (3 jaar) van je
theorie-examen. Als dat niet meer lukt, doe je best eerst dat theoretisch
examen opnieuw. Je kan daarvoor als je dat wenst een theoriecursus bij
Mercator volgen, dat is ook een heel goede voorbereiding op de praktijlessen!
Praktijk.
Je volgt bij rijschool Mercator de bij wet verplichte 6 uur rijles. Als je met je
vroegere voorlopig rijbewijs niet of heel weinig hebt geoefend, heb je aan de
6 lesuren zeker niet genoeg om voldoende rijervaring en verkeersinzicht op te
doen. Samen met je lesgever bespreek je de verdere aanpak en planning van
je opleiding. Daarom worden bij je inschrijving meestal al enkele lesuren
voorbehouden, zodat je, moest dat nodig blijken, niet nodeloos lang moet
wachten.
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Opleiding op maat / categorie B / Vervallen voorlopig rijbewijs
Technische fiche
- Rijstijlscan en bepaling doelstellingen
•
Rijstijlscan
•
Lesgever en kandidaat bepalen gezamenlijk de werkpunten en de
les- en examenplanning
- Bijscholen of aanleren van de rijtechniek
•
Remtechniek, (terug-)schakelen, vertrekken, stoppen
•
Vertrek op helling
•
Achteruit rijden, manoeuvreren
- Bijscholen of aanleren van het verkeersinzicht
•
Kruispuntherkenning, voorrangsregels
•
Snelheid
•
Rotondes, autosnelweg, complexe situaties
•
Zelfstandig rijden, rijden met 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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€ / uur

Praktijklessen per uur

€ / totaal

25,00

Dossierkost / inschrijving
Minimum praktijkopleiding

korting

6 uur

65,00

390,00

65,00

Praktijkexamen met de rijschool

169,00

(*)

Totaalkost met praktijkexamen

584,00

(*)

De kandidaat van wie het voorlopig rijbewijs is vervallen en die gedurende langere tijd 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 (€ 39,00) 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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