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Bromfiets opleidingen
Prijzen

Theorie
• Lesmateriaal (boeken)
• Online theorie cursus

€ 25,€ 35,-

• Theorie examen CBR
• Theorie examen CBR extra tijd
• Theorie examen CBR individueel
Praktijk
• Rijles (per uur)
• Rijles (per 1½ uur)
• Praktijk examen CBR
Theoriepakket

€ 45,33
€ 68,€ 190,Online theorie cursus
1 theorie examen

€ 60,-

Praktijkpakket

4½ uur rijles
1 praktijk examen

€ 394,-

Totaalpakket

€ 440,-

Voordeliger kan bijna niet

€ 40,€ 52,€ 95,-

Online theorie cursus
1 theorie examen
4½ uur rijles
1 praktijk examen

Wanneer u bij ons de bromfietsopleiding volgt, ontvangt u een korting van 10% op de
autorijlessen.
Met deze korting én de extra rijervaring die u tijdens de opleiding heeft opgedaan betaald het
bromfietsrijbewijs zich vanzelf terug.

Bromfiets, snorfiets of brommobiel
Onder de categorie bromfiets vallen de voertuigen: bromfiets, snorfiets, scooter,
brommobiel, quad en trike (tot 50cc). Het praktijkexamen is in twee delen gesplitst.
Een praktijkexamen voor de bromfiets, snorfiets en scooter leg je af op een bromfiets.
Daarnaast is er een apart examen voor de brommobiel. Als je bent geslaagd mag je met het
rijbewijs bromfiets óók snorfiets of brommobiel rijden. Als je slaagt voor het
brommobielexamen mag je alleen in een brommobiel rijden.

Voorbereiden
Een goede rijopleiding voor de bromfiets is de basis voor een veilige toekomst op de weg.
Tijdens de praktijklessen moet je het theoriecertificaat voor de bromfiets (AM) bij je hebben.
Dus voordat je begint met de praktijklessen moet je al in bezit zijn van je theorie certificaat!
De rijlessen voor de bromfiets worden verzorgd door een gecertificeerd motor instructeur!

Theorieles
Voordat je mag beginnen met de praktijk lessen moet je in het bezit zijn van het theorie
certificaat. Om jou hierbij te helpen bieden wij jou onze leerboeken aan. Ook kun je kiezen
voor een CD-rom.
Wanneer je de theorie goed bestudeerd hebt kunnen wij voor jou het theorie-examen
plannen.

Theorie examen
Het bromfiets theorie examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. Je moet
ongeveer een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn op de examenlocatie.
Het examen bestaat uit vijftig vragen: ja/nee-vragen, meerkeuzevragen en vragen waar je
zelf een getal in moet vullen. Je moet minimaal vierenveertig vragen goed beantwoorden om
te slagen.
De vragen worden gesteld aan de hand van verkeerssituaties die je op een grote tv-monitor
ziet. Je moet je dan voorstellen dat jij de bestuurder van het CBR-voertuig bent.
Het theorie-examen toetst niet alleen je kennis van de verkeersregels. Natuurlijk komen ook
verkeersinzicht, verantwoord rijgedrag, milieu en voertuigtechniek aan bod.

Praktijk lessen
Vanaf 1 maar 2010 is het verplicht een praktijk examen af te leggen voor het behalen van
het bromfiets rijbewijs. Om de leerling goed voorbereid op praktijk examen te laten gaan
bieden wij u onze praktijk lessen aan.
Deze praktijk lessen worden gegeven door een gediplomeerd motor-instructeur op de
nieuwste Yamaha Neos die je op het voorblad al hebt zien staan.
De leerling heeft voor deze lessen zelf geen eigen bromfiets kleding nodig. Wij beschikken
over diverse nieuwe helmen in verschillende maten, regenpakken, handschoenen en de
nieuwste communicatie apparatuur.

Het examen
In het examencentrum van het cbr maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit
hoe het examen verloopt. Het praktijkexamen duurt 45 minuten.
Tijdens het examen wordt een route gereden van ten minste 25 minuten, waarbij je wordt
beoordeeld op verkeersdeelneming op de openbare weg. De examinator beoordeelt tijdens
de rit ook of je de bromfiets beheerst.
Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos
hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer
en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt
om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.
De examinator volgt je op een eigen bromfiets. Je opleider mag meerijden op een eigen
bromfiets.

Kleding tijdens het examen
Uiteraard is het verplicht om tijdens het bromfietspraktijkexamen een goedgekeurde
bromfietshelm te dragen. Verder adviseert het CBR je om tijdens het examen goede kleding
te dragen. Denk daarbij aan: handschoenen die je handen en polsen goed bedekken. Hoge
schoenen of laarzen die ook je enkels bedekken. Daarnaast is het aan te raden dat je broek
en je jas je bovenarmen en benen bedekken en je beschermen bij een eventuele val of tegen
aanraking met de hete uitlaat van de bromfiets. Je kleding moet je ook goed beschermen
tegen de weersomstandigheden.

Geslaagd?
Als je bent geslaagd kun je bij het gemeentehuis in je woonplaats, tegen overlegging van een
pasfoto, legitimatie en het vereiste bedrag, je rijbewijs aanvragen. Om bij de gemeente voor
het rijbewijs in aanmerking te komen, moet je op het moment van aanvraag in Nederland
wonen en in het jaar daarvóór minstens 185 dagen in Nederland hebben gewoond

Beginnerrijbewijs
Iedereen die voor het eerst een rijbewijs haalt, valt onder de nieuwe regeling. Voor
beginnende bestuurders gelden de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere
regels. Voor 16-en 17 jarigen is deze termijn zelfs zeven jaar na verkrijging van een rijbewijs
van de bromfietscategorie AM. De nieuwe weggebruikers krijgen een strafpunt als zij
worden aangehouden vanwege bumperkleven, een snelheidsoverschrijding van meer dan
dertig kilometer per uur, een alcoholpromillage van 0,8 en hoger (dat is de grens voor
puntaftrek; echter, als beginnend bestuurder ben je al strafbaar bij een alcoholpromillage
van 0,2 en hoger!) en het veroorzaken van ongevallen waarbij doden of gewonden vallen.
Het rijbewijs wordt geschorst als iemand voor de derde keer is aangehouden en
veroordeeld. Blijkt uit het daaropvolgende rijvaardigheidsonderzoek dat de beginnende
bestuurder niet rijvaardig is, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

