Vrachtwagen aanhangwagenrijbewijs halen
Algemeen
Opleggers en aanhangwagens worden gebruikt om meerdere en grotere ladingen tegelijk mee te
nemen. Het rijden met een dergelijke combinatie vereist andere vaardigheden dan het rijden met een
vrachtwagen alleen.
Wanneer CE-rijbewijs nodig?
Het CE-rijbewijs heb je nodig op het moment dat je achter de vrachtwagen een oplegger of
aanhangwagen gaat trekken die zwaarder is dan 750 kilo.
Theorie
Voor het CE-rijbewijs hoef je geen theorie-examen af te leggen.
Vereiste
De minimale vereisten hangen af van het soort vrachtwagenrijbewijs dat je hebt behaald (met of zonder
code 95).

Rijbewijs
Minimumleeftijd praktijkexamen

Met code 95
C
18

Zonder code 95
C
21

Intest
Bij LEEUW opleidingen starten we altijd met een intest. In deze 2 uur durende intest, bekijkt de docent
hoe snel je bepaalde zaken oppakt en wat je al kunt. Na de intest kunnen wij dan een goed advies
geven over het aantal rijlessen dat je nodig zult hebben en wat de kosten van het totale pakket gaan
worden.

Praktijkopleiding
Je kunt bij LEEUW opleidingen snel je CE-rijbewijs halen. Afhankelijk van je eigen mogelijkheden kan
dit al in 2 dagen. We zijn dan wel afhankelijk van je beschikbaarheid, onze beschikbaarheid en de
beschikbaarheid van examens. Het is mogelijk om de opleiding ook in de avonden en op zaterdag te
volgen, maar wij raden niet aan om de gehele opleiding op de zaterdagen en in de avonduren te
volgen. Het verkeer en de verkeersdrukte zijn op deze momenten totaal anders. Hierdoor zien we dat
we doorgaans meer lessen nodig hebben om op examenniveau te komen en de opleiding wordt
hierdoor uiteindelijk duurder.
Lesmateriaal
Bij LEEUW opleidingen hebben we een uitgebreid, uniek wagenpark. Daar rijden we met de volgende
combinaties:
 Wipkarcombinatie
 Trekker-oplegger
 Schamelaanhangwagen

Met welke combinatie je op examen gaat, maakt voor het rijbewijs niet uit. Alle voertuigen zijn van alle
gemakken voorzien zodat jij optimaal voorbereid bent op het praktijkexamen.
Medische keuring
Als je het CE-rijbewijs wilt halen of wilt verlengen, dien je wel medisch goedgekeurd te worden. Voor de
medische keuring dien je eerst een gezondheidsverklaring in te vullen via www.mijncbr.nl. Wanneer je
dit hebt gedaan, ontvang je van het CBR een formulier met daarbij een code. Dit formulier met de code
neem je mee naar de keuringsarts. Twee keer per maand is er een keuringsarts aanwezig bij LEEUW
opleidingen. Deze arts zal het formulier verder voor je invullen. Je kunt hiervoor online een afspraak
maken, of even mailen of bellen. Het ingevulde verslag stuur je op naar het CBR, waarna je van het
CBR te horen krijgt of je definitief bent goedgekeurd of niet. Na een goedkeuring kunnen wij het
praktijkexamen definitief vastleggen. De medische keuring is 3 jaar geldig. Wanneer je het C-rijbewijs
binnen deze 3 jaar hebt behaald, hoef je niet opnieuw medisch gekeurd te worden, maar volstaat
uitsluitend het invullen van de gezondheidsverklaring op www.mijncbr.nl
Opleidingslocaties
LEEUW opleidingen verzorgt de praktijkopleiding voor het vrachtwagenrijbewijs is Eindhoven, Helmond,
Weert, Veghel, Oss, Den Bosch en Tilburg.

Inhoud van de opleiding
Tijdens de opleiding komen de volgende zaken aan bod:
 Controle van de vrachtwagen;
 Aan- en afkoppelen van de aanhangwagen
 Deelnemen aan het verkeer binnen de bebouwde kom;
 Rijden buiten de bebouwde kom;
 Bijzondere manoeuvres (recht achteruitrijden, keren en
bochtje achteruit);
 Controle voertuigpapieren.
Subsidiemogelijkheden
Er bestaan verschillende subsidiemogelijkheden voor het vrachtwagenrijbewijs. Je dient dan wel al
werkzaam te zijn in de sector transport en logistiek. Kijk hiervoor op www.soobsubsidiepunt.nl. Voor
particulieren zijn de tarieven vrijgesteld van BTW.
Algemeen
 Op al onze cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

