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MOW Vlaanderen

ZET JE VEILIG OP WEG!

RIJBEWIJS AM
Wil je met een bromfiets klasse B (≤ 50 cc en max. 45 km/u
– helm verplicht!) rondsnorren, dan heb je een rijbewijs
categorie AM nodig.
Dat rijbewijs kan je halen door te slagen voor een theorieen praktijkexamen.
Onze gedreven lesgevers leren je hoe je op een veilige en
verantwoorde manier met een bromfiets klasse B kan
deelnemen aan het verkeer.
Deze opleiding is zeker niet te onderschatten, want hij legt
de basis voor je verdere verkeersdeelname op de openbare
weg.
Je kan praktijklessen volgen in onze vestigingen in
Dendermonde of Meise.

THEORIE-OPLEIDING (12 uur)
In deze theoriecursus wordt naast de basisprincipes en de
structuur van het verkeersreglement veel aandacht besteed
aan de praktische toepassing ervan in het dagelijkse
verkeer. Zo begrijp en onthoud je de regels gemakkelijker,
en ben je al een flinke stap vooruit op je praktijkopleiding.
Data theoriecursussen: zie www.traffix.be

THEORIE-EXAMEN
Vanaf 15 jaar en 9 maanden mag je het theorie-examen
afleggen in een examencentrum. Zie www.goca.be
Hiervoor hoef je niet speciaal een afspraak te maken; je kan
tijdens de openingsuren van het examencentrum vrij het
examen afleggen.
Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, die elk 1 punt
waard zijn. Om te slagen moet je minstens 33 vragen juist
beantwoorden.
Ben je geslaagd, dan blijft je theorie-examen 3 jaar geldig.
Ben je niet geslaagd, dan kan je op een latere dag opnieuw
het examen afleggen. Het aantal herkansingen is
onbeperkt.

PRAKTIJK-OPLEIDING

Vanaf 16 jaar kan je starten met je praktijkopleiding.
Je bent verplicht minstens 4 uur praktijk te volgen in een
erkende rijschool, zoals Rijschool Traffix. Tijdens deze praktijkopleiding zal je ook minimum 2 uur op de openbare weg
rijden.

PRAKTIJK-EXAMEN
Het praktijkexamen (enkel privéterrein) bestaat uit volgende
onderdelen:
 kennis en controle van de verschillende
bedieningsorganen van het voertuig
 het uitvoeren van vier basismanoeuvres: slalom, in lussen
rijden, over een afstand van 10 m tussen twee evenwijdige
lijnen stapvoets rijden en plots remmen bij een minimum
snelheid van 25 km/u (20 km/u bij nat wegdek)
Je kan het praktijkexamen afleggen onder begeleiding van de
rijschool. Wij regelen dan het examen met het
examencentrum en onze lesgever begeleidt je naar en tijdens
het examen.
Je kan ook met je eigen bromfiets klasse B het examen
afleggen. Maar opgelet: aangezien er geen voorlopig rijbewijs
AM bestaat, mag je niet zelf naar het examencentrum rijden!
Dit examen kan enkel op afspraak. Contacteer hiervoor een
examencentrum naar keuze. Zie www.goca.be
De retributie van 10 € (kost van het praktijkexamen) betaal je
rechtstreeks in het examencentrum.

UNIEKE SLAAGGARANTIE!
Wij geloven in onze opleidingen!
Zo hard zelfs dat wanneer je niet zou slagen voor je
praktijkexamen AM (bromfiets), je gratis kan herkansen
(met uitzondering van de examenkosten van 10€ op het
examencentrum).

TARIEVEN PAKKETTEN
 THEORIE (12 uur)
 PRAKTIJK 4 uur + examenbegeleiding
 PRAKTIJK 4 uur

€ 125
€ 300
€ 226

LOSSE TARIEVEN
 Eenmalige dossierkosten
 Praktijkles per uur
 Examenbegeleiding
 Handboek Theorie

€ 30
€ 49
€ 98
€ 15

Alle tarieven inclusief BTW

