INFO CAT. BE auto + aanhangwagen (max. 3,5 ton MTM)

Hoe inschrijven - praktische werkwijze:
1. Schrijf je online in via www.traffix.be/inschrijven
2. Wenst u gebruik te maken van subsidies dan moet u deze ten laatste 14 kalenderdagen na
de aanvang van de opleiding aanvragen via www.kmo-portefeuille.be. Het
erkenningsnummer van Rijschool Traffix is DV.O105772
3. Van zodra wij de inschrijving hebben ontvangen, maken wij u een voorstel van de planning
en de factuur over. Deze factuur dient voor de start van de opleiding betaald te zijn.
4. Deze opleiding kan gevolgd worden in onze afdelingen van Dendermonde, Meise of
Mechelen

Lescombinatie: Volkswagen Caravelle + aanhangwagen 2,0 ton MTM
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Rijbewijs cat. B+E - aanhangwagen
Het rijbewijs B laat toe:
• een aanhangwagen te trekken met een MTM tot 750 kg
• een aanhangwagen te trekken met een MTM van meer dan 750 kg op voorwaarde dat de
MTM van het samenstel niet meer dan 3.500 kg bedraagt
Het rijbewijs B met code 96 is vereist voor:
• een trekkend voertuig van de categorie B met aanhangwagen, indien de MTM van het
samenstel meer dan 3.500 kg bedraagt en in zover men de 4.250 kg niet overschrijdt
Het rijbewijs B+E is vereist voor:
• een trekkend voertuig van de categorie B met aanhangwagen met een MTM van ten hoogste
3.500 kg
Het rijbewijs C1+E is vereist voor:
• een trekkend voertuig van de categorie B met aanhangwagen met een MTM van meer dan
3.500 kg, op voorwaarde dat de MTM van het samenstel niet meer bedraagt dan 12.000 kg
(een rijbewijs B+E volstaat indien het rijbewijs B+E behaald werd vóór 01/05/2013).
Opmerkingen:
1. MTM= maximaal toegelaten massa (eigen gewicht + laadvermogen samen)
2. Indien het rijbewijs B+E uitgereikt werd vóór 01/05/2013, dan is het rijbewijs B+E ook geldig om
samenstellen te besturen bestaande uit een trekkend voertuig van de cat. B gekoppeld met een
aanhangwagen van meer dan 3.500 kg MTM.
3. Indien het rijbewijs cat. B afgeleverd werd vóór 01/01/1989, dan is het rijbewijs B ook geldig voor
het rijbewijs B+E

Vanaf 18 jaar, houder rijbewijs cat. B
Theorie-examen: vrijgesteld

Praktijkopleiding

Minimum 8 u. praktijk
met samenstel rijschool
▼

Praktijkexamen
in examencentrum
met samenstel rijschool
auto cat. B + aanhangwagen
▼

Rijbewijs cat. B+E
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OFFERTE OPLEIDING RIJBEWIJS CAT. BE

Voorwaarden
Houder zijn van een geldig rijbewijs cat. B

Praktijkopleiding
Dossierkosten
Praktijkopleiding (wettelijke basis) per uur
Examenbegeleiding (manoeuvres + openbare weg)
Totaal praktijkopleiding
Subsidies KMO portefeuille
Projectbedrag voor de subsidieaanvraag / kandidaat
Subsidie 30 % - kleine bedrijven
Subsidie 20 % - middelgrote bedrijven

Aantal

E.P.

Incl. BTW

Excl. BTW

1
8
1

30,00 €
93,50 €
233,00 €

30,00 €
748,00 €
233,00 €
1.011,00 €

24,79 €
618,18 €
192,56 €
835,54 €

-30%
-20%

-192,89 €
-128,60 €

642,98 € *

* examenbegeleidingen en examenretributies komen niet in aanmerking voor de KMO-portefeuille
Deze offerte is exclusief de examenretributie bestemd voor het examencentrum
Nuttige links:
Meer informatie cat. BE
Algemene lesvoorwaarden
Verkoopsvoorwaarden
Online inschrijven
Info KMO-portefeuille
Sectorsubsidies
Retributies examencentrum

www.traffix.be/auto-aanhanger-cat-be/
www.traffix.be/algemene-lesvoorwaarden
www.traffix.be/verkoopsvoorwaarden
www.traffix.be/inschrijven
www.traffix.be/kmo-portefeuille
www.traffix.be/subsidiemogelijkheden
www.traffix.be/retributies-goca/

Offerte geldig tot 31/12/2021
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Rijschool Traffix Asse
Stationsstraat 83 – 1730 Asse
Tel. 02 453 06 23 – asse@traffix.be

Rijschool Traffix Dendermonde
Heirbaan 129 – 9200 Dendermonde
Mechelsesteenweg 167 – 9200 Dendermonde
Tel. 052 21 37 94 – dendermonde@traffix.be

Rijschool Traffix Mechelen
Antwerpsesteenweg 106B – 2800 Mechelen
Tel. 015 70 00 57 – mechelen@traffix.be

Rijschool Traffix Meise
Kapellelaan 97 – 1860 Meise
Tel. 02 270 00 00 – meise@traffix.be

Rijschool Traffix Merchtem
A. De Boeckstraat 80a – 1785 Merchtem
Tel. 052 37 39 99 – merchtem@traffix.be

Rijschool Traffix Puurs
R. Verbelenstraat 19D – 2870 Puurs-Sint-Amands
Tel. 03 829 05 80 – puurs@traffix.be

Maatschappelijke benaming: Verkeersschool NV
Heirbaan 129 – 9200 Dendermonde Ondernemingsnummer: 0417.875.901
www.traffix.be
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