RIJBEWIJS A (MOTOR)
Als je jonger bent dan 20 jaar, krijg je eerst te maken met de lichte motor (A1).
Vanaf 17 jaar mag je daarvoor al theorie-examen doen. Op die leeftijd mag je ook al
rijlessen volgen als je bent geslaagd voor je motortheorie-examen of je
autorijbewijs hebt. Vanaf 18 jaar mag je de praktijkexamens (voertuigbeheersing en
verkeersdeelneming) doen voor het rijbewijs A1. Minimaal 2 jaar na het behalen
van A1 kun je overstappen naar de middelzware motor (A2). Daarvoor hoef je
alleen maar een praktijkexamen verkeersdeelneming te doen. Minimaal 2 jaar na
het behalen van A2 mag je overstappen naar de motor met onbeperkt vermogen
(A). Ook daarvoor hoef je alleen maar een praktijkexamen
verkeersdeelneming te doen.
Vanaf 21 jaar: zware motoren (A) en Code 80. Vanaf je 21e komt Code 80 in beeld.
Je mag op je 21 e examen doen voor het A rijbewijs. Je dan wél de aantekening
Code 80 op je rijbewijs. Deze Code 80 houdt in dat je mag rijden op A1 en A2
motoren. Tevens mag je met driewielige motoren rijden met onbeperkt vermogen.
Na twee jaar vervalt de Code 80 (wel even een nieuw ‘pasje’ ophalen bij de
gemeente en de leges aftikken) en mag je met alle motoren rijden. Als je echter
even geduld heeft, kan je er ook voor kiezen pas op zijn 22 e examen te doen.
Voorwaarde is wel dat je op de datum van het examen meer dan twee jaar in het
bezit bent van een A2 rijbewijs. Als je dan voor het A rijbewijs slaagt, mag je direct
alle motoren besturen en krijgt je geen aantekening Code 80 op je rijbewijs.

Pakket A

- 14 Rijlessen
- AVB & AVD Examen

€ 999,-

Pakket B

- 24 Rijlessen
- AVB & AVD Examen

€ 1399,-

Try-out, introles (1,5u)

€ 75,- NU € 19,-

1 Motorrijles (60 min)

€ 46,-

1 Examen AVB

€ 175,-

1 Examen AVD

€ 280,-

1 Theorie Examen

€ 49,-

