Prijzen per 1 Januari 2021

Begroting opleiding Vrachtautochauffeur.
Geachte heer/mevrouw,
Voor het behalen van het vrachtautorijbewijs C hebben wij de volgende begroting
samengesteld:
Opleiding theorie RV1, V2C en V3C incl. boeken en 3 examens

€ 525,00

25 vrachtautorijlessen a € 55,37 en 1 praktijkexamen

€ 1739,25
Totaal

€ 2264,25

Voor het nemen van rijlessen met de vrachtauto moet u in het bezit zijn van een
geldig rijbewijs B. Met dit traject mag u een vrachtauto besturen tot 7500 kg.
Voor de vakbekwaamheid (code 95) komt daar een casestudy (V3C) en 2 toetsen. Een
toets besloten terrein (manoeuvreren) en een praktische toets (laden en lossen).
Kosten totaal incl. code 95
€ 495,00
Totaal kosten opleiding vrachtauto incl. code 95
(€ 3292,42) incl. btw.

€ 2759,25

Afkortingen: RV1: techniek en verkeer.
V2C: administratie goederen vervoer.
V3C: cases. Het toepassen van de geleerde in de praktijk.
De prijzen zijn excl. btw.
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Voor het behalen van het rijbewijs (CE), vrachtauto met aanhangwagen hebben wij
de volgende begroting samengesteld:
20 rijlessen a € 63,64 en 1 praktijkexamen

€ 1657,80 excl. btw,

(€1959,66) incl. btw
Voor het behalen van een CE rijbewijs moet u in het bezit zijn van een geldig C
rijbewijs.
De lessen worden verzorgd met een trekker oplegger combinatie.
De prijzen zijn excl. btw.
De keuring moet plaats vinden bij een Arbo gecertificeerde arts. De kosten hiervan
bedragen €65,00. Tel.nr.: 036 7200911.
Deze kosten zijn excl. een eigen verklaring, deze kost € 37,50 en vraag je aan bij bij de
gemeentewinkel van je gemeente, of kan je downloaden via mijn cbr.nl
LZV: Opleiding voertuig verkeersschool
Opleiding voertuig klant
Lessen voertuig opleider minimaal 2 lesuren

€ 1575,00
€ 920,00
€ 85,00/50 min.

Lessen voertuig klant minimaal 2 lesuren € 50,00/50 min. excl. reiskosten.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u mij
bereiken onder de volgende tel.nrs.: 0314-326858 of 06 222 98 290.
Met vriendelijke groet,
Piet Anneveldt.
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