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Wij bieden u verschillende mogelijkheden om te worden opgeleid voor het certificaat LZV, de langere, 

zwaardere vrachtauto. Aan een LZV én aan de chauffeur van een LZV worden speciale eisen gesteld. 
 

Voertuigeisen 

1. Maximumvoertuiglengte 25,25 meter. Met betrekking tot lading die uitsteekt gelden dezelfde eisen 

als bij “normale” transporten, echter de maximumlengte mag nooit de 25,25 meter overschrijden. 

2. Maximummassa van 60.000 kilo. 

3. Laadlengte groter dan 18,00 meter, maar kleiner dan 21,82 meter. 
 

Kandidaat 

 Chauffeur is minimaal vijf jaar in het bezit van het CE-rijbewijs en heeft minimaal vijf jaar rijervaring.  

 Daarnaast mag hij/zij geen ontzegging of invordering van het rijbewijs in de drie jaar voorafgaand 

aan het praktijkexamen hebben gehad. 
 

Duur van de opleiding 

Om een beeld van de kandidaat te krijgen doen wij een intake van twee uur, op basis hiervan wordt een 

lesprogramma en de examendatum vastgesteld. De inhoud van het lesprogramma bestaat meestal uit acht 

lesuren en het praktijkexamen (voor 1 kandidaat). Als er twee kandidaten zijn gaan we twee dagen lessen 

en aansluitend het praktijkexamen doen. Dit is aantrekkelijk voor de nascholing omdat deze dan voor twee 

dagen telt. De studiebelasting is afhankelijk van het aantal lessen en wordt geschat tussen de 5 en 20 uur 

per week. Er worden geen vrijstellingen verleend. 
 

Inhoud van de cursus      

Theorie: 

 Verkeerswetgeving 

 Invloed van de lading op voertuigbeheersing  

 Aandacht voor speciale kijk- en stuurtechniek 
 

Praktijk: 

 Instructierit 

 Bijzondere manoeuvres 
 

De cursus wordt afgesloten met een praktische en een 

theoretische toets. Bij een voldoende beoordeling ont-

vangt u het certificaat LZV. 
 

De kosten ¹  

Intake €    208,00 

Lesprijs per uur €    104,00 

          Praktijkexamen   €    649,00 

          Ééndaagse LZV cursus (acht uur en praktijkexamen) € 1.485,00 
  

¹ de opleidingen via VerkeersEducatie Centrum Hoek Bouma B.V. zijn vrijgesteld van btw. 
 

Aanmelding 
Op onze website treft u meer informatie aan over al onze opleidingen. Daar treft u ook de agenda aan en 
kunt u zich inschrijven voor de gewenste opleiding. Natuurlijk kunt u voor inschrijving of meer informatie ook 
terecht op ons kantoor. Raadpleeg onze website voor de openingstijden. 
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