RIJBEWIJS B

Aangepaste opleiding

Leren autorijden met ADHD of autisme, concentratiestoornissen, visuele problemen, dyspraxie of andere
beperkingen is niet evident. Enkele gemotiveerde lesgevers volgden speciale opleidingen en scholen zich
regelmatig bij om jou zo goed mogelijk te begeleiden en te helpen het rijbewijs te behalen. Wij werken
intensief samen met het CARA, een afdeling van VIAS. De opdracht van CARA is de rijgeschiktheid te
bepalen van mensen met een verminderde functionele vaardigheid die een invloed kan hebben op het
veilig besturen van een motorvoertuig.
Prijzen: (vanaf 01/01/2022)

Theorielessen (12 uur) 140,00
Dossierkost / inschrijving
33,00
Doorgedreven rijopleiding (20 uur) 1460,00
2 x mislukt op praktijkexamen (6 uur) 438,00
Praktijklessen per uur
73,00
Rijstijlscan (proefexamen van 1 uur)
73,00
Assistentie op het rijexamen 195,00

Incl. cursusboek en toegang tot digitaal leerplatform

Retributie examencentrum inbegrepen

Korting op vertoon van aansluitingskaart Samenaankoop:
• € 10,00 korting op de theoriecursus
• 5% korting op praktijklessen
Géén korting op dossierkost of retributie examencentrum.
Een korting is nooit cumuleerbaar met andere kortingen.

Eigen aangepast voertuig
Rijschool Mercator heeft een eigen
BMW-1 Serie automaat die erg flexibel
kan worden aangepast om diverse
lichamelijke beperkingen op te vangen:

•
•
•
•

gaspedaal links naast de rem (gas geven met linkervoet)
gasring op het stuur en handmatig remmen
handmatig gas geven met een gashendel en handmatig remmen
stuurbol met diverse functie’s (o.a. richtingaanwijzers, ruitenwissers, lichten enz.)

Onze admins helpen je verder: Vraag gerust meer informatie aan onze kantoormedewerkers. Indien ze
niet al jouw vragen kunnen beantwoorden zullen ze je zeker in contact brengen met onze gespecialiseerde
lesgevers.

Leren rijden met specifieke aanpassingen aan de wagen gebeurt in principe volgens dezelfde procedures als
elke andere rijopleiding. Mogelijk behaal je een rijbewijs met beperkingen, waarop de verplichte
aanpassingen aan het voertuig worden vermeld. Sommige rijvaardigheidsproeven worden door het CARA
afgenomen.

