Wat heb ik nodig voor het theorie examen?
-1 pasfoto recent
-Legitimatie (paspoort of identiteitsbewijs)
-Theorie examenkaart
Wat heb ik nodig voor het praktijk examen?
-2 pasfoto's
-Theoriecertificaat
-Legitimatie (paspoort of identiteitsbewijs)
Wat heb ik nodig voor een T.T.T.?
-Theoriecertificaat
-Legitimatie (paspoort of identiteitsbewijs)
Wat is een T.T.T.?
-Een TTT is een toets die ongeveer op 2/3 van de rij-opleiding plaats kan vinden om te
kunnen bepalen waar de kandidaat nog extra aandacht aan moet besteden. Verder kan men op
deze wijze kennismaken met de gang van zaken bij het daadwerkelijk examen.
Wat is het BNOR?
-Dit is een afdeling van het CBR genaamd Buro Nader Onderzoek Rijvaardigheid, waar een
onderzoek naar de rijvaardigheid wordt gehouden voor personen die 4 maal aan het "normaal"
praktijkexamen zonder goed gevolg hebben deelgenomen. Ook worden hier examens
afgenomen voor personen in het bezit van een buitenlands rijbewijs en b.v. mensen met een
handicap.
Wat is een geldig legitimatiebewijs?
-Geldig paspoort
-Identiteitskaart van de EU-lidstaten
Kan ik zelf een praktijkexamen aanvragen?
-Nee, dit is niet mogelijk. Je moet namelijk als rijschool ingeschreven staan om een dergelijk
examen te kunnen aanvragen.
-Hoeveel lessen heb ik nodig? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Het verschilt namelijk
per persoon, maar het gemiddeld aantal lessen is ongeveer 30.
Hoelang is een theoriecertificaat geldig?
-Een theoriecertificaat is 1 jaar geldig.
Kan ik ook een mondeling theorie examen afleggen?
-Ja, dit is mogelijk. Hier zijn echter wel extra kosten aan verbonden.
Kan ik ook tijdens een feestdag rijles volgen?
-Nee, u kunt geen rijlessen volgen tijdens de Islamitische en Christelijke feestdagen. Ook
kunnen wij u telefonisch niet op feestdagen terugbellen.

Kan ik 's avonds en in het weekend lessen volgen?
-Je kunt ’s avonds tot 8 uur en in het weekend lessen krijgen.
Wordt ik thuis opgehaald?
-Ja, je word thuis opgehaald in Cuijk en omgeving Nijmengen. Daarbuiten is altijd
bespreekbaar maar er moet genoeg tijd overblijven om de examenroute’s te oefenen.
Is er een wachttijd voor een rijopleiding?
-Nee, er is geen wachttijd. Als je wilt kunt u meteen de volgende dag na aanmelding aan de
slag.

Staan de vragen waar je graag antwoord op zou willen hebben hierboven niet opgenoemd?
Neem dan contact op met Kahraman via Contact

