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Programma Motorrijbewijs - A
Je motorrijlessen beginnen op ons eigen motoroefenterrein in Elsloo 
of in Heerlen. Na het behalen van het AVB-eamen en de theorie ga 
je pas met de motor de openbare weg op. Haal je het AVD-exa-
men? Dan heb je jou motorrijbewijs op zak!

Stappenplan 
Motorrijbewijs
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1 Proefles
Kennismaking met het motorrijbewijs

Rijlessen AVB + examen
Op eigen, besloten terrein oefenen

2

3

4

5

Theorie + examen
Als zelfstudiepakket verkrijgbaar

Rijlessen AVD
Rijlessen op de openbare weg

Examen AVD
Examen op de openbare weg

Theorie leren
Wij hebben een theoriepakket samengesteld dat bestaat uit een 
theorieboek, 3 maanden online leren en 5 uur online examentraining. 
Dit pakket is de perfecte combinatie en bereidt jou optimaal voor op 
het examen! 
Ben je geen studiebol en heb je net dat beetje extra begeleiding 
nodig? Kies dan voor het volgen van individuele theorielessen. Deze 
individuele lessen zitten niet bij de pakketprijs inbegrepen.

Verschillende A-rijbewijzen
Welk rijbewijs bij jou past, hangt af van leeftijd en ervaring. 
Wij beschikken over A, A1 en A2 rijlesmotoren. Je motorrijbewijs haal 
je wanneer je zowel de theorie als ook het AVB (voertuigbeheersing) 
en het AVD (verkeersdeelneming) examen met een goed resultaat 
aflegd.

Motoruitrusting
Naast passende motoren bij ieder rijbewijs is het ook belangrijk om 
de juiste kleding en uitrusting te dragen. Wij hebben motorkleding 
en helmen in verschillende maten die gratis gebruikt mogen worden 
tijdens de lessen. Deze producten worden uiteraard goed hygiënisch 
gereinigd na ieder gebruik.
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Tarieven
Proefles 100 min
AVB examen

Pakket A -  7,5 blok  + examen

Pakket B - 11 blokken + examen

Pakket C - 13 blokken + examen

Pakket D - 15 blokken + examen

Pakket E - 17 blokken + examen

€1195,50
€1516,50
€1708,50
€1900,50
€2092,50

€70,-
€179,-

AVD examen €281,50

Voordeelpakketten

AVD Pleisterpakketten

Theorie examen A
Theoriepakket - boek + e-learning en
5 uur toegang tot examentrainingen

€54,-
€49,95

Pakket - 3,5 blok + herexamen AVD €617,50
€713,50Pakket - 4,5 blok + herexamen AVD

€809,50Pakket - 5,5 blok + herexamen AVD

Bovemij Garantiefonds
Opfrisles - 100 minuten €110,-

€7,50

1 op 1 theoriepakket - 4,5 uur + online €225,-
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