De kortste weg naar het auto- en motorrijbewijs
Prijslijst: Aanhangwagen per 1 januari 2021
Losse les aanhangwagen: € 57,50 per uur
CBR Praktijkexamen: € 260,00
Pakket 1 SPOED opleiding aanhangwagen € 480,00 voor 6 lessen en 1 praktijkexamen.
Pakket 2 SPOED opleiding aanhangwagen € 595,00 voor 8 lessen en 1 praktijkexamen.
Pakket 3 SPOED opleiding aanhangwagen € 710,00 voor 10 lessen en 1 praktijkexamen.

Informatie Aanhangrijbewijs (E bij B)
Met een gewoon B rijbewijs (dus zonder E; aanhangwagen) mag je een aanhangwagen trekken met
een maximum massa van 750 kg, wil je een zwaardere aanhangwagen trekken dat mag dit ook als de
totale maximum massa van de hele combinatie (auto+ aanhangwagen) niet meer bedraagt dan 3500
kg. Het is daarbij niet meer zo dat de auto zwaarder moet zijn dan de aanhangwagen maar natuurlijk
blijft je wel afhankelijk van wat de auto mag trekken, op het kentekenbewijs van je auto kan dit
worden terug gevonden. Met een rijbewijs BE mag je met een combinatie rijden met een totale
maximum massa van 7000 kg , daarbij mag dan zowel het trekkend voertuig als de aanhangwagen
ieder afzonderlijk een totaal maximum massa hebben van 3500 KG.
De opleiding voor de aanhangwagen kan je in 6 , 8 of 10 uur volgen. Als je kiest voor een van de 3
spoedopleidingen worden de eerste 3 uur (intake) lessen al ongeveer 2 weken voor de examen-dag
genomen. Dit is nodig om te kunnen beoordelen of het voor jouw haalbaar is om de opleiding in 6 , 8
of 10 uur te voltooien. Een en ander is afhankelijk van uw aanleg en de eventuele aanwezige ervaring
met het rijden in een auto met aanhangwagen. Andere indeling van de benodigde lessen is ook
mogelijk.
Wij hebben dan al gelijk een examendatum voor jouw zodat wij de hele opleiding al met jou kunnen
gaan inplannen. Je weet dus precies wanneer je begint en wanneer je er klaar voor bent (maatwerk
dus).
Tevens neem je dan ook je autorijbewijs en de eerste aanbetaling voor de opleiding mee. De eerste
aanbetaling bedraagt € 250,00. Je dient altijd zelf een gezondheidsverklaring in te vullen op de
website van het CBR. Om deze verklaring in te kunnen vullen dien je in bezit te zijn van een Digi D
code, deze gezondheidsverklaring kost altijd € 39,30 en betaal je via een i deal betaling aan het CBR.
Op de dag dat u praktijkexamen gaat doen moet je meenemen: je autorijbewijs (dit mag niet
beschadigd zijn) en het restant van de opleidingskosten. Bij ons op het kantoor kun je ook pinnen.
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Het praktijkexamen bestaat uit de volgende onderdelen:
Voorbereiding en controlehandelingen (administratieve controle van de voertuigbescheiden
en vragen daarover)
Aankoppelen van de aanhangwagen (en controle punten auto en aanhangwagen)
Bedrevenheid in de bediening van het voertuig (schakelen, sturen van bochten enz.)
Het op de juiste en veilige wijze deelnemen aan het verkeer (kijken en verkeersinzichtelijk
rijden)
Bijzondere verrichtingen (o.a. in rechte lijn achteruit rijden, keren zowel links als rechtsom,
Door middel van een bocht achteruit enz.
Afkoppelen van de aanhangwagen
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