
 

Rijbewijs C+E 
 

 

- Houders van een rijbewijs C of C1 die met een vrachtwagen een aanhangwagen met 

MTM van meer dan 750 kg wensen te slepen dienen in het bezit te zijn van een rijbewijs 

C1+E of C+E. 

 

- Indien je met een auto een aanhangwagen met M.T.M van meer dan 3500 kg wenst te 

trekken moet je eveneens in het bezit zijn van een rijbewijs C+E 

 

 

Om het rijbewijs C+E te kunnen behalen moet je in het bezit zijn van een rijbewijs C en een 

geldige medische keuring. Je moet geen bijkomend theoretisch examen afleggen. 

 

Onze opleiding 
 

In principe kan er examen afgelegd worden na het volgen van 8 uren les. 

 

We hebben echter gemerkt dat het voor de meeste kandidaten niet mogelijk is om na amper 8 

uren les te slagen voor het rijbewijs C+E. Daarom gaan wij enkel naar het examen met 

kandidaten die minimum 12 uren opleiding kregen. Hierdoor is de kans op slagen véél groter!!! 

Door bij de eerste poging te slagen worden extra kosten voor herkansing, werkverlet enz... 

vermeden. 

 

Omdat wij overtuigd zijn van onze kwalitatieve opleiding geven wij als enige een slaaggarantie*! 

 

12 uren praktijkles gevolgd door examenbegeleiding = € 1450 

 

extra rijles  = € 200 per lesblok van 2 uren.       extra examenbegeleiding = € 250 

 

Bijkomende kosten op het examencentrum voor elke examendeelname: € 53 

 

Onze slaaggarantie* !!! 

 
Indien je na 12 uren niet slaagt betaalt u bij de herkansing geen examenbegeleiding 

(waarde € 250) aan rijschool A.H. 

 

 

 

 

Inschrijven doe je in ons kantoor te Brusselsesteenweg 27 in Ledeberg (overkant van  

Brico). Het bureel is open van maandag t.e.m. vrijdag tussen 10u00 en 12u00 in de 

voormiddag en tussen 14u00 en 18u00 in de namiddag. Je kan eveneens jouw 

inschrijving bestellen via e-mail ledeberg@rijschoolah.be   

 

 

Slaaggarantie: Indien de instructeur na 8 uren les oordeelt dat uw kans op slagen te klein 

is vervalt de slaaggarantie. Dit wordt enkel toegepast indien er ernstige tekorten zijn 

waardoor de kans op slagen zo goed als uitgesloten is. 
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