RIJBEWIJS C

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 vrachtwagens zijn speciaal aangepast om je optimaal
voor te bereiden op je latere job. Uitgerust met achteruitrijcamera en dodehoekspiegels. Je kan ook steeds
met specifieke uitrustingen zoals luchtvering of laaddeuren leren werken. Ons oefenterrein, waar je in alle
rust de manoeuvres aanleert, is met bijna 2 ha het grootste opleidings-terrein in Vlaanderen.
Prijzen: (vanaf 01/01/2022)

Dossierkost / inschrijving
Theorie wegcode C (1,5 dag)
Theorie wegcode + Vakbekwaamheid C (3 d.)
Praktijklessen per uur
Examenbegeleiding C (zonder VAK)
Examenbegeleiding VAK / basiskwalificatie C
Examenbegeleiding VAK / Manoeuvres C
Examenbegeleiding VAK / Openb. Weg C (90’)

excl. BTW

BTW in

45,45
173,55
347,11
86,78
319,83
127,27
157,02
442,15

55,00
210,00
420,00
105,00
387,00
154,00
190,00
535,00

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

(*) 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.

Sociale fondsen
Rijschool Mercator is ook erkend door heel wat sociale fondsen: SFTL
(sociaal fonds), EDUCAM (garagesector), Vormelek (elektriciteits-sector),
EDUplus (groensector), Constructiv (bouw), OCH (bouw/hout), IPV
(voeding). Afhankelijk van de sector kan u verschillende mogelijkheden
tot tussenkomsten voor onze opleiding bekomen.

Meer informatie en inschrijving, via onze afdeling B2B:
Wingepark 7a, 3110 Rotselaar, T 016 44 08 08
rotselaar@rijschoolmercator.be

Medische keuring
Vooraleer het rijbewijs C te behalen dient u een medische
keuring te ondergaan. U heeft keuze uit deze
mogelijkheden:
Medisch Centrum (Medex).
Voor de adressenlijst: https://www.health.belgium.be
Bedrijfsgeneeskundige dienst.
bvb IDEWE
Interleuvenlaan 58, 3001 Leuven
016 39 04 11 of leuven@idewe.be
Uw eigen bedrijfsgeneeskundige dienst
De test bestaat uit een oogonderzoek en een algemene
medische controle.
De medische keuring is 5 jaar geldig.

