Voorbereiding
Je moet steeds 10 min. voor aanvang van het examen aanwezig zijn
op het examencentrum. Meld je aan met een correct voertuig en de
nodige documenten. Het examen kost €36.
Enkel de praktische proef op de openbare weg kost €31.
Het slagen voor de proef op privéterrein blijft 1 jaar geldig.
Examenvoertuig



Trekkend voertuig

Voertuig








4 wielen en ten minste
3 zitplaatsen




Veiligheidsgordels

Aanhangwagen




Een afspraak maak je steeds met het examencentrum, tenzij je
begeleiding wenst van een rijinstructeur.
Dan maak je een afspraak via de rijschool.

Goed voorbereid

naar het
praktijkexamen !





Gesloten opbouw

Rijschool

Bedrijventerrein ZUID III

Burchtstraat 2, 9300 Aalst

Industrielaan 26,

Stationsstraat 214, 9450 Haaltert

9320 Erembodegem
www.drivewell.be
Een voorsprong van bij het begin!

www.sbat.be

info@drivewell.be

053 66 47 26

0474 60 41 58

Voorlopig rijbewijs of

Indien nodig een attest
van de rijschool

lang

Begeleider

L-teken achteraan




Veiligheidshandschoenen
Geen oldtimer,

Camera’s en sensoren zijn
Het voertuig mag zichzelf
niet parkeren op het

B+E

Rijbewijs

onderricht



Samenstel is min. 9 meter

toegelaten
Examen-centrum

Identiteitskaart

getuigschrift van

Geen ADR goederen

rittenplaat of transitplaat



Weegbon max 1 dag oud





handelaarsplaat, proef-



Inschrijvingsbewijs

Feitelijke totale

of levende dieren



Keuringsbewijs

Kandidaat

800 kg




Verzekeringsbewijs

MTM min. 1000 kg
massa van minimum

Afspraak maken

Documenten

examen

Identiteitskaart
Rijbewijs

Manoeuvres
Alle manoeuvres worden uitgevoerd op de privaat terrein.

In rechte lijn
achteruit rijden

Achteruitrijdend een bocht
maken,opstellen tegen
een stoep en achteruit
rijden tot tegen een
laadkaai

Voorafgaande
controles

Proef op de
openbare weg

Voorafgaand aan de proef op de openbare weg worden de
technische controles van het voertuig uitgevoerd.
De examinator verzoekt je om uit te leggen hoe je een correcte
zithouding aanneemt en uw achteruitkijkspiegels cor r ect instelt, en om uw veiligheidsgordel aan te doen.
Men zal u ook vragen om de nodige controles met betrekking tot de
veiligheid uit te voeren:




Maximum



2,5 + 0,5 minuten.



Rijd op continue wijze
achterwaarts zonder over

de lijnen op de grond te
rijden.





8,5 +0,5 minuten.



Rijd het voertuig in rechte
lijn voorwaarts tot aan de

1x herpositioneren mag.





bakens.


Koppeling en ontkoppeling
van de aanhangwagen

Maximum

Nagaan of er geen deel van het koetswerk of het dekzeil
beschadigd is.
Correct de laaddeuren van de aanhangwagen openen of het
dekzeil van de aanhangwagen voldoende opheffen.
Aangeven dat de lading goed verdeeld en vastgemaakt is.
Correct de laaddeuren of het dekzeil van de aanhangwagen
sluiten.
De veiligheid van de koppeling nakijken en die veiligheid
aantonen.

De computer kiest voor jou de verplichte doorgangspunten, de
examinator geeft aanduiding omtr ent de te volgen weg. Zolang
hij niets zegt, volg je de rijbaan waarop je je bevindt. Wanneer je
van richting moet veranderen, naar links of naar rechts, zal de
examinator dit tijdig melden.
De examinator zal je nooit in een valstrik lokken. J e dient wel
het verkeersreglement op te volgen.
Waar wordt op gelet ?

Correcte bediening voertuig

Vlotte doorstroming

Juiste plaats op de openbare weg

Defensief rijgedrag

Aangepaste snelheid

Correcte richtings-verandering

Toepassing voorrangsregels

Correct inhalen en kruisen

Gedrag tegenover andere weggebruikers

Energie-efficiënt rijgedrag

Achterwaarts rijden naar de
laadkaai.



S ystemati sche
controles

Evenwijdig en op minder

Steek proefsgewijze
controles

dan 30 cm van de rand
opstellen.



Op minder dan 30 cm van
de laadkaai opstellen.



Het voertuig verlaten om
de afstand te evalueren






mag.
Maximum 9,5 + 0,5 minuten.
Gebruik maken van veiligheidshandschoenen.
Aanhangwagen ontkoppelen.

Vooruit rijden
Achteruit rijden en voertuig opstellen op minder dan 1 meter van
de aanhangwagen.



Aanhangwagen aankoppelen.

Ontwaseming vooraan en



ontvriezing achteraan



Gebruik van de lichten
grootlichten – mistlichten)





Geluidstoestel
Richtingaanwijzers
Remlichten

Controle slijtage van de
banden



(standlichten – dimlichten –

De achterzijde van het trekkende voertuig moet op gelijke hoogte komen te staan met de achterzijde van de aanhangwagen.






Aantonen controle
bandenspanning






“ Succes is altijd afhankelijk van een
nauwkeurige voorbereiding en zonder die
voorbereiding is falen een feit

”

Confucius

Aantonen motorolie
Aantonen remvloeistof
Aantonen koelvloeistof
Aantonen product
ruitenwissers

Burc htstraat 2, 9 300 Aal st
Stati onsstraat 2 14, 9450 H aal tert
0474 60 41 58
i nfo@dri vewell .be
www.dri vewell .be

