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Met een rijbewijs C1 mag u een aanhanger of oplegger tot 750 kilo TMM (toegestane maximummassa) aan 
uw vrachtwagen koppelen. De TMM is het lege gewicht plus het laadvermogen. Wilt u met een zwaardere 
aanhanger of oplegger rijden? Dan heeft u een C1E-rijbewijs nodig. Met het C1E-rijbewijs mag u rijden op 
een trekkend voertuig van de categorie C1 met daarachter een aanhangwagen of oplegger waarvan de 
TMM zwaarder is dan 750 kg, mits de TMM van de totale combinatie niet meer is dan 12.000 kg. Als de 
TMM van de combinatie boven 12.000 kg uitkomt hebt u rijbewijs CE nodig. 
 
De opleiding voor het rijbewijs C1E bestaat alleen uit het gedeelte praktijk. Om aan de opleiding voor het 
rijbewijs C1E te kunnen beginnen moet u in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C1 én dient u ouder dan 18 
jaar te zijn. 
 

 

De opleiding 
Tijdens een één uur durende test, de intake, maakt de instructeur een inschatting van het aantal lesuren dat 
u nodig hebt. Daarna wordt het examen ingepland. Één tot drie dagdelen voor het praktijkexamen krijgt u les 
en aansluitend wordt het examen afgenomen. 
 
 

De kosten¹  
Lesprijs per uur €       86,00    
Praktijkexamen  €     457,00 
Intake 1 uur               €       84,00 
2 dagdelen,   8 lesuren inclusief praktijkexamen   €  1.110,00 
3 dagdelen, 12 lesuren inclusief praktijkexamen €  1.442,00 

 
¹ de opleidingen via VerkeersEducatie Centrum Hoek Bouma B.V. zijn vrijgesteld van BTW. 
 
“Studiebelasting en vrijstellingen 
Afhankelijk van het aantal lessen moet rekening worden gehouden met een studiebelasting tussen de 2 
en  12 uur per week. Er worden geen vrijstellingen verleend”. 
 
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. 
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