
De coronamaatregelen hebben impact op de rijopleiding en je voorlopig rijbewijs.

Let goed op de datum en maak op tijd een afspraak bij het examencentrum.

Wat met mijn voorlopig rijbewijs?

Je voorlopig rijbewijs is langer geldig door corona: 

Plan zo snel mogelijk jouw afspraken in zodat je niet in de problemen komt.

Mag ik oefenen tijdens de maatregelen?

Ja, je mag oefenen met je begeleider.

Ook lessen met auto bij de rijschool kunnen weer doorgaan. 

Zit je begeleider niet in je bubbel? Volg dan deze veiligheidsmaatregelen:

Kan ik mijn examen gaan doen?

Ja, je kan opnieuw het theorie- en praktijkexamen gaan afleggen. 

Wacht niet tot het laatste moment om het in te plannen.
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WELKE INVLOED HEEFT CORONA OP MIJN RIJBEWIJS EN

-OPLEIDING?

Verviel je voorlopig rijbewijs tussen 16 maart 2020 en 30 september

2021? Dan is dat nu geldig tot en met 31 december 2021.

•

Vervalt je voorlopig rijbewijs tussen 1 oktober 2021 en 31 december

2021? Dan blijft dat nog geldig tot en met 31 maart 2022.

•

Was of ontsmet je handen voor en na de rit•

Verlucht het voertuig goed voor en na de rit•

Rij niet te lang of hou regelmatig pauzes om de auto te verluchten•

Draag allebei een mondmasker •



Welke maatregelen moet ik volgen tijdens de

lessen, examens en terugkommoment?

Wat als mijn theorie vervallen is?

Je theorie-examen is langer geldig door corona: 

Plan zo snel mogelijk jouw afspraken in zodat je niet in de problemen komt.

Neem zeker een mondmasker mee: heb je geen mondmasker mee?

Dan gaat de les of het examen niet door.

•

Neem zelf alle materiaal mee, zoals een balpen•

Ontsmet je handen voor en na de les, het examen of

terugkommoment. Je krijgt daar handgel en doekjes. 

•

Neem je bankkaart mee of schrijf het over. Je kan niet met cash

betalen.

•

Doe je je examen in je eigen auto? Zorg dan dat die proper en

ontsmet is. De rijschool of het examencentrum moet ook zorgen dat

hun eigen auto's en materiaal ontsmet zijn.

•

Verviel je theorie-examen tussen 16 maart 2020 en 30 september

2021? Dan is dat nu geldig tot en met 31 december 2021.

•

Vervalt je theorie-examen tussen 1 oktober 2021 en 31 december

2021? Dan blijft dat nog geldig tot en met 31 maart 2022.

•


