RIJBEWIJS D

Ook voor de opleidingen zwaar vervoer dragen onze professionele lesgevers de visie van rijschool Mercator
hoog in het vaandel: mensen opleiden tot veilige, sociale en milieubewuste weggebruikers. We werken
uitsluitend met superieur lesmateriaal: onze recente autocars bereiden je optimaal voor op je latere job. Je
leert ook werken met specifieke bus-gerelateerde systemen zoals VOITH en Telma vertragers. Ons
oefenterrein, waar je in alle rust de manoeuvres aanleert, is met bijna 2 ha het grootste opleidingsterrein
in Vlaanderen.
Prijzen: (01/02/2020)

Dossierkost / inschrijving
Theorie wegcode D (1,5 dag)
Theorie wegcode + Vakbekwaamheid D (2,5 dag)
Praktijklessen per uur
Examenbegeleiding D (zonder VAK)
Examenbegeleiding VAK / basiskwalificatie D
Examenbegeleiding VAK / Manoeuvres D
Examenbegeleiding VAK / Openb. Weg D (90’)

excl. BTW

BTW in

42,98
166,94
278,51
99,17
336,36
140,50
188,43
421,49

52,00
202,00
337,00
120,00
407,00
170,00
228,00
510,00

(*)
(*)
(**)
(**)
(**)
(**)

(*) Incl. cursusmateriaal, broodjeslunch, koffie en frisdranken
(**) Retributie voor het examencentrum is inbegrepen in deze prijs

KMO portefeuille
Mercator is erkend als kwaliteitsopleider en voldoet aan de KMOp-norm: U
kan in het kader van de kmo-portefeuille een subsidie bekomen. Meer
informatie op http://www.kmo-portefeuille.be.

Sociaal fonds
Rijschool Mercator is ook erkend door het sociaal fonds Bus & Car. De tussenkomst is van toepassing voor alle bedrijven die werkzaam zijn onder het
paritair comité van de 140.01, 02 en 03 (autobus- en autocardiensten). Het
sociaal Fonds geeft een tussenkomst van maximaal 1400 € als subsidie voor
de oplei-dingskost, gemaakt voor de opleiding van nieuwe chauffeurs
categorie D of D1.
Volgende voorwaarden zijn in dit geval van toepassing:
•
•
•
•

Document opgesteld door het Sociaal Fonds Bus wordt opgemaakt.
Kopie van de facturen van de opleiding worden opgestuurd.
Loonfiches van 6 maanden tewerkstelling voorleggen.
Info: http://www.sociaalfonds.be
Meer informatie en inschrijving, via onze afdeling B2B:

Wingepark 7a, 3110 Rotselaar, T 016 44 08 08
rotselaar@rijschoolmercator.be

