Rijbewijs C

vertrek met een zware jongen...
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Ook voor onze opleidingen zwaar vervoer werkt rijschool Mercator
volgens de Drivenology methode. 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. Bovendien worden ze jaarlijks
intensief bijgeschoold.



Rijschool Mercator beschikt over superieur lesmateriaal. Onze
Mercedes Axor vrachtwagens zijn nieuw en speciaal aangepast om je
optimaal voor te bereiden op je latere job. Uitgerust met achteruitrijcamera, dodehoekcamera’s en/of dodehoekspiegels. Je kan ook steeds
met specifieke uitrustingen zoals luchtvering of laadborden leren
werken.




Ons oefenterrein, waar je in alle rust de manoeuvres aanleert, is met
bijna 2 ha het grootste opleidingsterrein in Vlaanderen. Bovendien
staan alle manoeuvres permanent opgesteld, gewoon instappen en
beginnen!
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Rijbewijs C / C1 / Vakbekwaamheid


Met het rijbewijs C1 mag je vanaf 18 jaar een vrachtwagen besturen
met een Maximaal Toegelaten Massa tussen de 3500 en 7500 kg.
(zie onze infobrochure C1)



Met een rijbewijs C mag je vanaf 21 jaar een vrachtwagen besturen
van méér dan 7500 kg. M.T.M.



Met een rijbewijs “groep C” mét vakbekwaamheid mag je vanaf
18 jaar elke vrachtwagen besturen vanaf 3500 kg. M.T.M. (géén
maximumgewicht).



Je moet altijd een geldig rijbewijs B bezitten om aan je opleiding te
kunnen beginnen.



Een rijbewijs mét vakbekwaamheid heb je nodig voor elke vorm
van professioneel vervoer met vrachtwagens, waarbij de hoofdtaak
van de chauffeur het vervoer zelf is*. Voor privévervoer heb
je géén vakbekwaamheid nodig.

* Voor een sluitend advies stellen we steeds de vraag aan MOW Vlaanderen
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Opleiding categorie C
Technische fiche

Voor de technische fiche categorie C met of zonder vakbekwaamheid:
zie onze aparte brochure
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Opleiding categorie C
Nascholing vakbekwaamheid Code 95
Rijschool Mercator is als belangrijkste rijschool in de streek natuurlijk
ook erkend als opleider voor de nascholing vakbekwaamheid. Samen met
8 partners zijn we vertegenwoordigd in Transport Academy.
Per periode van 5 jaar moet elke beroepschauffeur 35 uren nascholing
volgen om het rijbewijs te laten hernieuwen.
Meer informatie en inschrijving, via onze afdeling B2B:
Wingepark 7a, 3110 Rotselaar, T 016 44 08 08
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€ / excl.btw

Theorielessen wegcode C

€ / incl.btw

161,16

195,00

Dossierkost / inschrijving

41,32

50,00

Praktijklessen per uur

78,51

95,00

Examenbegeleiding rijbewijs C (zonder VAK)

293,39

355,00 (**)

322,32

390,00

Dossierkost / inschrijving

41,32

50,00

Praktijklessen per uur

78,51

95,00

Examenbegeleiding VAK – Basiskwalificatie C

117,36

142,00 (**)

Examenbegeleiding VAK - MAN C

144,63

175,00 (**)

Examenbegeleiding VAK - O.W. C

406,61

492,00 (**)

Theorielessen wegcode + vakbekwaamheid C

1,5 dag

korting

3 dagen

(*)

(*)

(*) Incl. cursusmateriaal, broodjeslunch, koffie en frisdranken
(**) Vanaf 1/1/2019 is de retributie voor het examencentrum inbegrepen in deze prijs
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KMO portefeuille

Mercator is erkend als kwaliteitsopleider onder het QFOR label: U kan in het
kader van de kmo-portefeuille een subsidie bekomen voor opleidingen bij
Rijschool Mercator. Meer informatie op http://www.kmo-portefeuille.be.


Sociale fondsen

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


Samenaankoop Leuven (enkel voor particulieren)

- Theoriecursus wegcode C: € 150,00 i.p.v. € 195,50
- Theoriecursus wegcode én vakbekwaamheid: € 300,00 i.p.v. € 390,00
- 5% korting op de praktijklessen (geen korting op dossierkosten)
Meer informatie en inschrijving, via onze afdeling B2B:

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

www.rijschoolmercator.be

informatie



opleiding

schema

prijzen

korting

Medische keuring

Vooraleer het rijbewijs C(C1) te behalen dient u een medische keuring te
ondergaan. U heeft keuze uit deze mogelijkheden:
 Medisch Centrum (Medex).
Voor de adressenlijst:
http://health.belgium.be/eportal/Healthcare/MedicalExpertise/Medicalcentre

 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.
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