BE-rijbewijs halen

Algemeen
Wil je snel en zorgeloos je BE-rijbewijs halen?
Dan is LEEUW opleidingen de beste keuze. Als je voor werk met een aanhanger achter de auto rijdt, op
vakantie met de caravan wilt gaan of bijvoorbeeld een paarden-of boottrailer achter je auto hebt, heb je
wellicht het rijbewijs BE vaker nodig dan je misschien denkt.

Wanneer BE-rijbewijs nodig?
Het rijbewijs BE is verplicht wanneer:
 Je aanhangwagen meer weegt dan 750 kilo (leeggewicht + laadvermogen)
 De totale combinatie, dus auto en de aanhanger, samen meer weegt dan 3500 kilo
Theorie
Om het aanhangerrijbewijs te halen hoef je geen theorie-examen te doen. De theorie heb je immers al
gehaald toen je het autorijbewijs haalde.
Vereiste
Om het BE-rijbewijs te halen dien je in het bezit te zijn van het autorijbewijs B.
Intest
Om te weten welke opleiding het beste bij je past, adviseren wij altijd een intest. Na de intest weet je
exact wanneer je de opleiding kunt gaan volgen en wat de kosten hiervan zijn. Je weet dus vooraf de
prijs van je BE-rijbewijs.
Opleidingen
Bij LEEUW opleidingen kennen we 2 opleidingen om het BE-rijbewijs te halen.
 Dagopleiding individueel. Hierbij haal je het rijbewijs in 1 dag. Je gaat samen met een
instructeur op pad en gaat aan het eind van de dag op examen.
 Duo-opleiding. Ook hierbij haal je het BE-rijbewijs in 1 dag. Je gaat samen met een andere
cursist de hele dag op pad en doet aan het eind van de dag examen. Voor deze opleiding dien
je wel al wat ervaring te hebben met het rijden met een aanhanger. De duo cursist kan een
collega, familielid, vriend(in) of kennis zijn eveneens met al wat ervaring,
Gezondheidsverklaring
Om het praktijkexamen definitief door te laten gaan, dien je een Gezondheidsverklaring in te vullen bij
het CBR via de link mijncbr.nl. Nadat je de verklaring hebt ingevuld en betaald ontvang je per mail meer
informatie. Pas als het CBR bevestigt dat je geschikt bent om te rijden kan je opleiding + praktijkexamen definitief worden vastgelegd.
Machtigen rijschool
Als je een tussentijdse toets of een praktijkexamen wilt aanvragen, moet je een aantal zaken regelen.
Een daarvan is dat je toestemming moet geven aan je rijschool om het examen te kunnen reserveren.
Je kunt je rijschool machtigen via mijncbr.nl
Opleidingslocaties
LEEUW opleidingen verzorgt de opleiding voor het BE-rijbewijs in Eindhoven, Mierlo, Weert, Tilburg
(Berkel-Enschot) en Den Bosch.

Inhoud van de opleiding
Tijdens de opleiding komen de volgende zaken aan bod:
 Aan- en afkoppelen;
 Voor- en achteruit rijden;
 Voertuigcontrole;
 Rijden binnen de bebouwde kom;
 Rijden buiten de bebouwde kom;
 Bijzondere manoeuvres (recht achteruitrijden, keren en
bochtje achteruit);
 Controle voertuigpapieren.
Subsidiemogelijkheden
Voor medewerkers in de sector kleinmetaal en voor hen die werkzaam bij een timmerfabriek bestaan er
subsidiemogelijkheden. Kijk voor deze regelingen op:
 www.oom.nl voor de klein metaal.
 http://www.sswt.nl/scholing/sswt-subsidie/subsidieregeling/ voor timmerfabrieken
Algemeen
 Op al onze cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

