De kortste weg naar het auto- en motorrijbewijs
Prijslijst: Motorrijles per 1 januari 2021
Losse motorrijles: € 67,50 per 90 minuten , dat is € 45,00 per uur.
CBR Praktijkexamen voertuigbeheersing: € 165,00
CBR Praktijkexamen verkeersdeelneming: € 235,00
Gezondheidsverklaring : € 39,30 (alleen bij 1e aanvraag en alleen online bij het CBR in te vullen)
Motorrijlespakket 1 (starterspakket) bestaande uit: 10,5 uur motorrijles verdeeld in 7 lessen van 90
minuten en praktijkexamen voertuigbeheersing en verkeersdeelneming: € 750,00 (korting € 122,50)
Dit motor rijlespakket mag u in 2 termijnen betalen:
De eerste termijn betaalt u dan bij de eerste motorrijles € 375,00
De tweede termijn betaalt u dan bij de vijfde motorrijles € 375,00
Motorrijlespakket 2 (Basispakket) bestaande uit: 15 uur motorrijles verdeeld in 10 lessen van 90
minuten en praktijkexamen voertuigbeheersing en verkeersdeelneming: € 950,- (korting € 125,00)
Dit motor rijlespakket mag u in 2 termijnen betalen:
De eerste termijn betaalt u dan bij de eerste motorrijles € 475,00
De tweede termijn betaalt u dan bij de zesde motorrijles € 475,00
Motorrijlespakket 3 (Basispakket) bestaande uit: 22.50 uur motorrijles verdeeld in 15 lessen van 90
minuten en praktijkexamen voertuigbeheersing en verkeersdeelneming: € 1275,- (korting € 137,50)
Dit motor rijlespakket mag u in 3 termijnen betalen:
De eerste termijn betaalt u dan bij de eerste motorrijles € 425,00
De tweede termijn betaalt u dan bij de vijfde motorrijles € 425,00
De derde termijn betaalt u dan bij de tiende motorrijles € 425,00
U kunt ook eerst een losse motorrijles nemen om te kijken of u het motorrijden wel leuk vindt
(proefles). Dan betaalt u voor deze proefles voor de motor € 50,00 (per 90 minuten)
Drie motorrijbewijzen
Er zijn er 3 verschillende categorieën motorrijbewijzen :
A1 → voor de lichtste motor. Vanaf 18 jaar mag u hiervoor examen doen (vanaf 17 jaar
praktijkles en theorie examen). U moet dan zowel een theorie- als praktijkexamen afleggen.
Het praktijkexamen bestaat uit een onderdeel voertuigbeheersing en een onderdeel
verkeersdeelneming. Voor de categorie A1 geven wij geen motorrijlessen omdat er geen
genoeg belangstelling voor is vanuit die leeftijdsgroep.
A2 → voor de middelzware motor. Vanaf 20 jaar mag u hiervoor praktijkexamen doen
zonder dat u eerst in het bezit moet zijn van het motorrijbewijs categorie A1.
A Rechtstreeks→ voor de zware motor.
Als je 21 bent, mag je het rijbewijs voor de zware motor (A) halen. Vanaf je 21e mag je
daarvoor rijlessen volgen als je bent geslaagd voor je motortheorie-examen of je

autorijbewijs hebt. Vanaf 21 jaar mag je de praktijkexamens voertuigbeheersing (AVB) en
verkeersdeelneming (AVD) doen voor het rijbewijs A.
Als je het rijbewijs voor de zware categorie (A) vóór je 24e rechtstreeks behaalt, krijg je code 80 op
het rijbewijs vermeld. De code 80 vervalt twee jaar na het behalen van je A-rijbewijs of als je voor
die tijd 24 wordt. Als je voor het behalen van je A-rijbewijs het A2-rijbewijs al
hebt, vervalt code 80 op het moment dat je het A2-rijbewijs twee jaar bezit. Vervalt code 80 voor je
24e, dan moet je wel bij de gemeente een nieuw rijbewijspasje aanvragen zonder de code 80.
Theoriecertificaat / Theorie oefenen
U moet eerst het theoriecertificaat behalen voordat u het examen verkeersdeelneming kunt
afleggen. Het theorie-examen wat u hiervoor moet afleggen dient u zelf te reserveren bij het CBR via
www.cbr.nl. Dit examen moet u vooraf betalen aan het CBR via IDEAL.
Dit theorie-examen kost € 37,00 Een theorieboek en andere leermiddelen kan je bestellen op
onze webshop dickjoosten.nl of bij de motorinstructeur.
Al deze leermiddelen zijn te bestellen via onze webshop op www.dickjoosten.nl en te betalen via een
iDEAL betaling, of bij je eigen motorinstructeur.
Wat u dient mee te nemen naar het theorie-examen is een geldig legitimatie bewijs. Voor de
bezitters van een autorijbewijs geldt dat ze al mogen lessen zonder theorie, echter het
theoriecertificaat moeten hebben voordat ze het praktijkexamen verkeersdeelneming gaan doen.
Voor mensen zonder autorijbewijs geldt eerst het theoriecertificaat halen en dan pas mag men
beginnen met de motorrijlessen.
Om in het bezit te komen van het motorrijbewijs moet u eerst de beide praktijkexamens
voertuigbeheersing en verkeersdeelneming met succes hebben afgelegd. Als eerste gaat u het
praktijkexamen voertuigbeheersing doen, als u hiervoor geslaagd bent krijgt u een uitslagformulier
(vrijstelling voertuigbeheersing) wat 1 jaar geldig blijft. U heeft dus daarna ruimschoots de tijd om te
slagen voor het tweede praktijkexamen verkeersdeelneming.
Motoren , kleding , lesduur en locatie
Voor het motorrijbewijs lessen we op de handzame motor de Yamaha MT07 met ABS (voor de
categorie A2) en ook een Yamaha MT07 met ABS (voor de categorie A) Voor de categorie A1 geven
wij op dit moment geen motorrijles. Een motorijles duurt bij ons altijd 90 minuten.
Motorkleding, zoals motorjas, motorbroek en ook helm en handschoenen kunt u van ons lenen
tijdens de motorrijles. U moet alleen zelf wel voor stevige hoge schoenen of motorlaarzen zorgen die
ook de enkels beschermen. Een motorrijles duurt bij ons 90 minuten, op deze manier hou je namelijk
genoeg tijd over om zoveel mogelijk rendement uit een les te halen, je moet namelijk ook nog
motorkleding aan en uit, nieuwe afspraak maken, les nabespreken enz. Vandaar onze keuze om 90
minuten te lessen. Je moet voor de motorrijlessen naar ons toekomen, het adres van die locatie is:
garageboxnr. 206 E aan de Orionsingel in Arnhem. (zuid) Deze locatie ligt op een steenworp afstand
van de grote parkeerplaats van de Rijnhal. Ideaal om daar de bijzondere verrichtingen te oefenen en
om eventueel voor het eerst kennis te maken met de motor mocht je nog helemaal geen ervaring
hebben. Wij wensen je alvast veel plezier met het motorrijden.
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