
Onze prijzen zijn inclusief 21% btw
Prijs geldig vanaf 01/01/2023

• Bekwame en gediplomeerde instructeurs.
• Kwaliteitsvol materiaal.
• Theorielessen ‘s avonds en in de voormiddag.
• Competitieve prijzen en hoge slaagkansen.
• Bij ROAD ACADEMY bepaalt u de agenda.

Rijbewijs 
AUTO

RIJBEWIJS 

B

+ Volledig geasfalteerd privéterrein voor manoeuvres (6000m2).

WAAROM VOOR « ROAD-ACADEMY » KIEZEN ?

Uw rijbewijs voor bromfiets, moto, vrachtwagen, aanhangwagen,
bus of personen met beperkte mobiliteit? Neem met ons contact op!
info@road-academy.be

Neem een kijkje op onze website
www.road-academy.be

Onze adressen:
Zellik : 
Sphere Business Park unit 9 - Doornveld 
169 (Z3) (VOLG HET BORD ‘ROAD-ACADEMY’)
T 02 411 41 41
(Bus De Lijn 214)

2 adressen in ‘s Gravenbrakel : 
T. 067 / 334 434
Grand place 21 en Avenue de Marouset 105

BRUSSEL

Like onze pagina          ROAD-ACADEMY

HENE-
GOUWEN

www.ROAD-ACADEMY.bewww.ROAD-ACADEMY.be
BRUSSEL



18 JAAR17 JAAR

VOORLOPIG
RIJBEWIJS 
ZONDER BEGELEIDER  
(18 MAANDEN)

20 uur 
rijschool

Proefperiode
min. 3 maanden
en max.
18 maanden

DIRECTE 
TOEGANG
 

30 uur 
rijschool
 
Geen
proefperiode

VOORLOPIG
RIJBEWIJS
MET BEGELEIDER 
(36 MAANDEN)

14 uur 
rijschool
 
Proefperiode 
min. 6 maanden
en max.
18 maanden

UW THEORIE OPLEIDING MET ROAD ACADEMY 

Raadpleeg meteen onze website om te weten wanneer onze
volgende theorielessen doorgaan: www.road-academy.be 

De wegcode wordt in 12 uur
uitgelegd met gemakkelijke
demo’s en dit alles geïllustreerd
met duidelijke afbeeldingen.

Onze testen op de pc zijn GRATIS EN ONBEPERKT om u beter voor
te bereiden op het examen!

UW PRAKTIJK OPLEIDING MET ROAD ACADEMY
DE 3 MOGELIJKHEDEN

ONZE VERSCHILLENDE PACKS EN PRIJZEN

PACK « ALLEEN RIJDEN»  
Formule van min. 20 uur praktijk aanbevolen voor
mensen voor wie het niet mogelijk is iemand te vinden
die hen begeleidt tijdens het leren rijden.

PACK DIRECTE TOEGANG + EXAMEN  
Formule van min. 30 uur praktijk waardoor u kan slagen
voor het examen zonder oefenperiode.

PACK 6 UUR PRAKTIJK + EXAMEN (ONZE LEERLING)   
Pack bestaande uit 6 uur  praktijklessen.
Verplicht na twee keer niet slagen of na verlopen van 
voorlopig rijbewijs en afgifte bijlage 4.

PACK 6  UUR PRAKTIJK +EXAMEN (NIEUWE LEERLING)
Pack bestaat uit 6 uur  praktijklessen.
Verplicht na twee keer niet slagen of na verlopen van 
voorlopig rijbewijs en afgifte bijlage 4.

PACK 2 EXTRA UUR + EXAMEN (ONZE LEERLING) 
Pack voorbereiding van twee uur vóór het praktijk 
examen.

PACK 14 UUR RIJSCHOOL NAAR VRIJE BEGELEIDING

PACK 4 UUR HULP VOOR VRIJE BEGELEIDING
4 uur praktijklessen om uw gids in staat te stellen veel 
comfortabeler verder te leren in de vrije begeleiding.

Toegangsvoorwaarden voor het praktijkexamen in Brussel :
Slagen voor het theoretisch examen in Brussel (3 jaar geldig)
EHBO opleiding (eerste hulp), volgen in Brussel (2 jaar geldig)
Slagen voor de risicoperceptietest (1 jaar geldig)

PRIJS : 

130€

handgesch :
1.300€

handgesch :
2.080 €

handgesch :
520€

handgesch :
555€

handgesch :
260€

handgesch :
945€

handgesch :
295€

autom. gesch : 
1.400 €

autom. gesch : 
2.240€

autom. gesch : 
 560€

autom. gesch : 
 595€

autom. gesch : 
 280€

autom. gesch : 
 1.015€

autom. gesch : 
 315€DUPLICAAT CERTIFICAAT : 15€

Onze prijzen zijn inclusief 21% btw
Prijs geldig vanaf 01/01/2023

DE VOORGESTELDE PAKKETTEN VORMEN EEN ONDEELBAAR GEHEEL
Extra toeslag 10€/uur ‘s avonds na 18u en de zaterdagen. De zondagen en
de verlofdagen is er een toeslag van 15€/uur. 


