VRACHTWAGEN RIJBEWIJS C1
Basispakket

✔ Inclusief rijtest
✔ Inclusief dagcursus + praktijkexamen
✔ Inclusief Praktische toets
✔ Inclusief toets besloten terrein
✔ Inclusief theoriecursus vakbekwaamheid
✔ Inclusief theorie examens RV1, V2C en V3C
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Alle tarieven zijn exclusief BTW

Wanneer u een vrachtwagen wilt gaan besturen tot 7.500 kg, dan heeft u voldoende aan een
vrachtwagenrijbewijs C1. U hoeft niet meer in een grote vrachtwagen te lessen en examen te doen.
Bruinsma beschikt over een C1 voertuig die aan alle voertuigeisen voldoet. Hierdoor wordt het
behalen van het rijbewijs bereikbaar voor iedere doelgroep.
Het behalen van het rijbewijs bestaat uit 3 onderdelen nl:
1. Medische keuring
2. Theorie
3. Praktijk
Medische keuring
Omdat u een vrachtwagen C1 rijbewijs wilt gaan halen is
een medische keuring wettelijk verplicht gesteld. Bruinsma
biedt u iedere 3 weken de gelegenheid om u door een
gecertiﬁceerde keuringsarts te laten keuren
Theorie
Complete theoriecursus bestaande uit:
✔ 64 uur cursus
✔ Leermiddelen
✔ Examen RV1 (verkeer en techniek)
✔ Examen V2C (administratie)
✔ Examen V3C (administratie Cases)
Praktijk
Om een opleiding op maat te kunnen adviseren beginnen we met een rijtest. Deze duurt 1 uur en
de instructeur gaat kijken of u het in 1 dag kunt halen. ’s-Morgens beginnen, aan het einde van de
dag praktijkexamen doen. (07:00 – 16:00 uur) Heeft u wat meer moeite met het manoeuvreren
en/of positie op de weg dan adviseren we 2 of 4 extra lesuren. Dit doen wij de dag voor de
dagcursus. De praktische toets en toets besloten terrein, die nodig zijn voor de vakbekwaamheid
worden in kleine groepjes op ons eigen verkeersoefencentrum verzorgd.

Het C1 vrachtwagenrijbewijs halen kan al vanaf
Basispakket bestaande uit:
✔ Medische keuring incl. eigen verklaring
Theorie ✔ Complete theoriecursus (64 uur)
✔ Leermiddelen (boeken) RV1 en V2C/V3C
✔ examen RV1, V2C en V3C
Praktijk ✔ Rijtest
✔ Dagcursus (07:00 – 14:30 uur)
✔ Lunch
✔ Aansluitende Praktijkexamen 14:30 – 16:00 uur
✔ Inclusief lunch tijdens dagcursus
✔ Praktische toets inclusief lessen
✔ Toets besloten terrein inclusief lessen
tarieven
- Losse rijles
- Praktijkexamen
- Theorie examen RV1, V2C en V3C
- Praktische toets + toets besloten terrein

€ 60,00
€ 365,00
€ 90,00
€ 500,00

Alle tarieven zijn excl. BTW en incl. leges exameninstituut
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Verkeersopleidingen
Herculesplein 221-231, 3584 AA Utrecht
Tel.: (030) 251 08 64
www.bruinsma.nl info@bruinsma.nl

