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Met VOC-Brugge
Smart & Efficient Driving
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Schrijf je in via rijschool@voc-brugge.be of via 050/31.58.66

Stap voor stap naar je rijbewijs met de professionele rijopleiding van VOC!

Je hebt besloten om te gaan voor je rijbewijs B. Je maakt een slimme keuze
om hiervoor beroep te doen op een rijschool. Iemand leren rijden, dat is immers
het werk van professionals die kennis en ervaring hebben in het stapsgewijs
aanleren van rijvaardigheden.
Indien je vanaf nul leert rijden zijn er verschillende manieren om je rijbewijs te
behalen. Volg even mee:

* Van Autosnelweg tot Zebrapad loodsen we je door de wegcode heen | 12 uur - 150 euro incl BTW, boek inbegrepen.
De theoriecursus is verplicht voor wie 2x niet geslaagd is voor het theorie-examen.

Goed op weg
We leren je in alle rust en veiligheid de
basistechnieken aan zodat jij en jouw
begeleider straks met een gerust hart de baan
op kunnen. We behandelen de zithouding, de
bedieningselementen, starten, stoppen, kijken stuurtechnieken, op- en terugschakelen,
remtechnieken, rechts en links afslaan, en
zo verder. De verkeersdeelname gebeurt op
rustige wegen.
6 uur – 384 euro incl. BTW
Veilig op weg
Dit pakket omvat de basistechnieken van
'Goed op weg' plus het grondig aanleren
van de nodige handelingen om aan normaal
verkeer deel te nemen. We leggen de nadruk
op het optimaliseren van de kijktechniek,
kruispunten, voorrangsregels, ronde punten,
rijstrookverandering en de manoeuvres.
De verkeersdeelname gebeurt in normaal
verkeer, in de stadskern en op autosnelwegen.
12 uur – 768 euro incl. BTW

Efficient op weg
Dit all-in pakket van 20 uur rijles omhelst 6
uur ‘Goed op weg’, 6 uur ‘Veilig op weg’ en 8
uur coaching naar een vlotte, preventieve en
efficiënte rijstijl zodat je jou na afloop op een
veilige manier zelfstandig in het verkeer kan
begeven.
20 uur – 1280 euro incl. BTW

Voorbereid op weg
Heb je nood aan bijsturing, evaluatie, to the
point voorbereiding op het praktijkexamen en
heb je al enige ervaring? Dan kan je beroep
doen op dit flexibel traject. Stel per 2 uur zelf
jouw pakket samen.
2 uur – 128 euro incl. BTW
Examenbegeleiding met voertuig en
begeleider van de rijschool.

128 euro incl. BTW

Prijzen geldig bij inschrijvingen vanaf 1 maart 2020
tot en met 31 december 2020.

Vormingsmoment
Tijdens dit 3 uur durende infomoment bereidt een
professional van VOC-Brugge de begeleider in spé
voor op hun belangrijke opdracht.
Na deze vorming kan de leerling met het verkregen
attest het voorlopig rijbewijs gaan aanvragen.

Schrijf je nu online in voor het
vormingsmoment via de digitale
kalender op www.voc-brugge.be

Voor verdere inlichtingen of inschrijvingen:
Zie onze website www.voc-brugge.be
Voor de rijschool: Jolien Christiaens
050/14.06.06 of rijschool@voc-brugge.be

Opleidingen code 95: Anne-Sophie Dehaene
050/31.58.66 of code95@voc-brugge.be

Algemeen: Liesbeth Willemyns
0496/16.05.71 of liesbeth@voc-brugge.be

VerkeersOpleidingsCentrum-Brugge

VOC

Noordzandstraat 17, 8000 Brugge
Tel. 050/31.58.66
www.voc-brugge.be

