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

• Bekwame en gediplomeerde instructeurs.
• De nieuwste modellen van bussen.
• Lessen overdag, ‘s avonds en in het weekend.
• Competitieve prijzen en hoge slaagkansen.
• Bij ROAD ACADEMY bepaalt u de agenda.
• Privéterrein voor manoeuvres

Rijbewijs 
BUS

BUSSIMULATOR!!!

+ Volledig geasfalteerd privéterrein voor manoeuvres (6000m2).

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

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

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

U kunt zich ook inschrijven voor de code 95 in onze 
andere kantoren «Multipermis».

BRUSSEL

HENE-
GOUWEN

Like onze pagina          ROAD-ACADEMY

RIJBEWIJS 

BUS



UW BUSRIJBEWIJS MET OF ZONDER VB ?

OPTIE 1 : BUSRIJBEWIJS ZONDER VB OPTIE 2 : BUSRIJBEWIJS MET VB

U mag alleen vervoeren voor niet-professionele doeleinden. Dat 
wilzeggen dat u een theoretisch examen (50 vragen) en een praktisch 
examen (manoeuvres en openbare weg) moet afleggen.

Voor elk type professioneel vervoer voor eigen 
rekening of voor een onderneming. Dat wil zeggen 
dat u drie theoretische examens (100 vragen, 40 casestudy’s en een 
mondeling examen van 10 vragen) en twee praktische examens 
(manoeuvres en VB + openbare weg) moet afleggen

Prijs : 2.080 €

Prijs : 325 €

Prijs : 200 €

Prijs : 2.080 €

Prijs : 400 €

Dossiers-kosten : 
35€ + supplement avond15€/u

Met uitzondering van zeldzame gevallen (testrit garage, motorhome 
van min. 9 passagiers), zijn alle buschauffeurs verplicht om een 
rijbewijs D met vakbekwaamheid (VB) te behalen.

Een rijgeschiktheidattest (5 jaar geldig) is verplicht vooraleer de 
praktijklessen te starten. Om dat te verkrijgen moet u een medisch 
onderzoek ondergaan. Bel het nummer 02 263 08 70 (Attentia) voor 
het Brussels Gewest of 09 252 17 63 in Zele om een afspraak te 
maken.

PACK THEORIE BUS
ZONDER VB
Duurt 10 uur en gaat over zowel
de wegcode als de mechanica

PACK PRAKTIJK 16 UUR 

PACK BEGELEIDING TIJDENS 
EXAMEN ZONDER VB 

Tarief Test PC : 200€

DE VOORGESTELDE PAKKETTEN VORMEN EEN ONDEELBAAR GEHEEL
Al onze prijzen worden verhoogd met 15€/uur ‘s avonds na 18u.

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

Prijs : 275 €

Prijs : 325€

PACK  THEORIE BUS MET VB 
Duurt 22 uur, leerstof over wegcode, de 
mechanica en de VB.

PACK PRAKTIJK 16 UUR 

PACK BEGELEIDING TIJDENS EXAMEN MET 
VB 
A) Privéterrein
Voorafgaande controles, evaluatie manoeuvres  
VB-kwalificatie
B) Openbare weg
Snel + langzame weg, zwaar en gemiddeld ver-
keer – duurt 90 min

Prijs : 2340 €
PACK PROMO 19U 
U betaalt voor 18 uren en u krijgt 1 uur gratis !


