
Bij verkeersschool van Nimwegen 
kan je terecht voor 

RIJANGST en FAALANGST

Samen met onze rijschool doe je er 

echt iets aan om dit te overwinnen.

Had ik dit verkeersongeval kunnen 

voorkomen? Durfde ik maar weer eens in 

de auto te stappen. Ik ben altijd zo bang 

dat ik iemand aanrijd. Na dat ongeval ben 

ik ook niet meer dezelfde als daarvoor. 

Breekt het zweet je uit als je de snelweg 

op moet? Heb je extreme angst voor het 

rijexamen?

Herken je jezelf hierin of heb je 

andere vragen?

Bij ons ben je aan het juiste adres om hier 

iets aan te gaan doen. 

Wij kunnen je helpen! Samen met goed 

opgeleide collega’s die gespecialiseerd 

zijn in bv. begeleiding van mensen met 

een handicap, doofheid, herintreding 

rijbewijs na een hersenbloeding of maat-

schappelijke problemen, helpen wij u 

graag weer op weg!

Wilt u uw rijvaardigheid opnieuw uittesten 

omdat u al jaren niet de mogelijkheid 

heeft gehad. Samen met u gaan we een 

plan maken om dit weer voor elkaar 

te krijgen. Ook voor het rijden met de 

caravan komen er wel zweetdruppels 

tevoorschijn.

Wij assisteren u graag bij het achteruit 

rijden en/of parkeren en lossen eventuele 

andere problemen die voorkomen tijdens 

het rijden in een auto met aanhanger, 

graag samen met u op.

Ons team staat voor u klaar!

Ben je 16,5 jaar? 
En kun je niet wachten met 
het starten van je rijlessen?! Verkeersschool Van Nimwegen

Merenborch 50 
4132 HC Vianen (U)
0347 – 37 71 36
ton@verkeersschoolvannimwegen.nl

www.verkeersschoolvannimwegen.nl

IN HET KORT

BEGELEID RIJDEN

Het begeleid rijden (2toDrive) 
maakt het mogelijk dat je al van-
af 16,5 jaar rijlessen kunt nemen 
en vanaf je 17e  jaar rijexamen 
doet. Kijk snel in de binnenzijde 
van deze krant!

Bij inschrijven én 
beginnen in 

januari 2012

OP ALLE 
PAKKETTEN

EN
CATEGORIËN

Speciale 
Nieuwjaars 

ACTIE! 

5% KORTING

RIJSCHOOL
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Opleidingen, examens en  rij-

bewijzen. In Nederland heb  

je een heleboel verschillen-

de voer tuigcategorieën met 

alle maal ver schillende ei-

sen. We zetten ze even voor 

je op een rijtje: 

Personenauto (categorie B)

Om praktijkexamen te mogen 

doen voor je autorijbewijs moet 

je eerst in het bezit zijn van het 

theoriecertifi caat. Voor deelna-

me aan zowel het theorie- als het 

praktijkexamen is de minimumleeftijd 18 jaar. Behalve als je deelneemt aan 2toDrive. De minimum-

leeftijd voor rijlessen is 16,5 jaar. Je kunt ook eerder lessen in een simulator 

en gedurende je praktijkopleiding kiezen voor tussentijdse toetsen, waardoor je 

vrijgesteld bent van bepaalde onderdelen tijdens het praktijkexamen. Met het 

rijbewijs B mag je een personenauto of –busje tot en met 3500 kg besturen met 

maximaal acht passagiers en een (kleine) aanhangwagen.

Motor (categorie A)

Ben je jonger dan 21 jaar? Dan moet je de motoropleiding ‘A beperkt’ doen en 

examen doen op een lichte motorfi ets. Na twee jaar mag je overstappen op een 

zwaardere motorfi ets, met meer CC’s. Als je ouder bent dan 21, mag je kiezen voor 

de categorie A ‘zonder beperking’. Voor beide categorieën geldt dat je opleiding 

uit twee delen bestaat: voertuigbeheersing (AVB) en verkeersdeelneming (AVD). 

Speel op safe 
bij een BOVAG-
rijschool
Van je rijbewijs heb je een leven lang plezier. Maar rijlessen zijn een forse investering. Dus is 

het belangrijk om te weten waar je aan toe bent. Bij een BOVAG-rijschool krijg je die zekerheid. 

BOVAG-rijscholen moeten voldoen aan een strenge gedragscode. Die schrijft onder meer voor dat de 

instructeurs hun deskundigheid op peil houden. En dat de lesauto’s altijd goed onderhouden zijn. 

Je krijgt een duidelijke lesovereenkomst. Vorderingen worden netjes bijgehouden. Bovendien 

krijg je bij BOVAG ook echt een uur les, een uur is dus echt een uur. En dan is er nog het BOVAG 

Garantiefonds Rijscholen. Dit fonds garandeert dat je vooruit betaalde lessen altijd krijgt. Wat er ook 

gebeurt. Zo ben je er zeker van dat je goed leert autorijden. Zonder zorgen eromheen. Bij BOVAG zijn 

zo’n 1.000 rijscholen aangesloten, dus je hebt ruime keuze voor een rijschool bij jou in de buurt.

Via www.bovag.nl/rijles kun je online je theorie-examen oefenen.

Op je 16e verjaardag mag je al theorie-examen voor het autorijbewijs doen.

Met ‘Het Nieuwe Rijden’ kun je fl ink op brandstofk osten besparen,   

zonder dat je sloom hoeft te gaan rijden.

Op bovag.nl kun je kiezen uit wel 1.000 aangesloten 

rijscholen. Er is er dus altijd wel één bij jou in de buurt.

Heel veel BOVAG-rijscholen zijn gespecialiseerd in het 

begeleiden van mensen met faalangst of rijangst.

Sommige BOVAG-rijscholen geven zelfs les in het Frans, Fries of Japans.

Op www.bovag.nl/occasions kun je een compleet overzicht vinden 

van alle tweedehands auto’s met BOVAG-garantie.

In 2013 worden de regels voor het motorrijbewijs een stuk ingewikkelder.

Bij BOVAG ben je verzekerd voor eventuele schade die onstaat tijdens 

de rijlessen.

Voordat je start met je rijlessen moet je in het bezit zijn van een theoriecertifi caat A, hoewel je het 

examen AVB ook mag afl eggen als je al een rijbewijs B (personenauto) hebt. Voor het examen AVD is 

een theoriecertifi caat A echter verplicht.

Brom-/snorfi ets (categorie AM2)

Sinds 1 maart 2010 moet je voor het besturen van een brom- of snorfi ets in het bezit zijn van een 

brommerrijbewijs (AM2), tenzij je al een rijbewijs A en/of B hebt. Voordat je met praktijklessen op de 

bromfi ets begint en het praktijkexamen gaat afl eggen, moet je eerst theorie-examen doen. Deelname 

aan het theorie-examen kan vanaf 15,5 jaar. Het reserveren van een examendatum kan al enkele 

maanden daarvoor.

Aanhangwagen (categorie E)

Wanneer je met een personenauto, bus of vrachtwagen een aanhangwagen, caravan of oplegger 

van meer dan 750 kg (of zwaarder dan het trekkend voertuig) wilt trekken, heb je in de meeste geval-

len een rijbewijs E nodig in combinatie met je rijbewijs B, C of D. Er is geen apart theorie-examen 

voor categorie E.

Vrachtauto (categorie C)

Voor voertuigen zwaarder dan 3500 kg (vrachtwagens, zware bedrijfs- of personenauto’s, zware

campers etc.) is naast rijbewijs B ook een rijbewijs C nodig. Voor beroepsvervoer gelden bovendien 

aanvullende eisen.

Bus (categorie D)

Wanneer je een voertuig wilt be-

sturen met een inrichting voor 

meer dan acht passagiers (bus, 

touringcar etc.), dan moet je be-

schikken over rijbewijs D. Voor 

beroepsmatige doeleinden gelden 

aanvullende eisen.

In de praktijk...

Weetjes



Alleen jongeren die op of na de startdatum 

17 jaar worden, mogen het praktijkexamen 

afl eggen bij het CBR. Was jij al 17 op het 

moment dat 2toDrive van start ging? Dan mag 

je wel beginnen met lessen volgen, maar vanaf 

je 18e het praktijkexamen afl eggen. 

In het kort:

• Ben jij 16 jaar? Dan mag je al een 

 theorie-cursus volgen bij een rijschool.

• Op je 16e verjaardag kun je theorie-

 examen doen.

• Vanaf 16,5 jaar mag je rijlessen volgen.

• Als je 17 jaar bent geworden mag je   

 praktijkexamen doen.

• Heb je je rijbewijs gehaald? Dan mag je 

 tot je 18e in de auto rijden samen met 

 je coach.

• Zodra je 18 bent mag je zelfstandig de 

 weg op.

Voordelen van 2toDrive:

• Je doet voor je 18e al heel veel rij-

 ervaring op.

• In andere landen heeft 2toDrive tot wel 

 30% minder ongevallen geleid.

• Je mag maximaal 5 coaches kiezen die 

 op je begeleiderspas komen te staan.

• Hoe jonger je bent, hoe sneller je leert.

• Je vrienden mogen ook met jou en je coach  

 mee in de auto. 

Op 1 november 2011 is het experiment ‘2toDrive’ gestart. Jij kunt daardoor 

nu al eerder beginnen met rijlessen, namelijk vanaf 16,5 jaar. Vanaf de dag dat 

jij 17 bent geworden kan je rijexamen doen. Ben je geslaagd? Dan mag je tot je 

18e verjaardag alleen de weg op onder begeleiding van de door jou zelf gekozen 

coach(es). Je hoeft dus niet meer tot je 18e te wachten voordat je eindelijk met 

rijlessen mag beginnen.

2toDrive: dé kans 
om voor je 18e je 
rijbewijs te halen!

Hoe werkt het?

Het BOVAG Garantiefonds Rijscholen is van 

toepassing op de rijbewijscategorieën AM2, 

AVB, AVD, B en BE. Vooralsnog is het niet van 

toepassing op andere categorieën en beroeps-

opleidingen.

Wanneer je aanspraak wilt maken op het BGF, 

moeten er drie documenten worden overlegd:

1. Een bewijs van betaling;

2. Een ingevulde BOVAG Lesovereen komst. Deze 

moet voorzien zijn van uw handtekening;

3. Een ingevulde (BOVAG) leskaart. Op deze 

leskaart staat op welke datum het lespakket 

is gestart, hoeveel lessen reeds zijn gegeven 

Extra zekerheid met het BOVAG 
Garantiefonds op rijlessen

en wat de aard is van het rijlespakket (aantal 

lessen, al dan niet inclusief examen, etc.).

Zonder deze drie documenten kun je de op-

lei  ding niet afmaken op kosten van het 

BOVAG Garantiefonds Rijscholen. Het is dus 

belangrijk dat je van je rijschool de BOVAG 

Lesovereenkomst en een (BOVAG) leskaart krijgt 

bij aanvang van de opleiding. Vraag hier dus 

altijd naar, dan weet je zeker dat je geen enkel 

risico loopt. 

Spookverhalen over rijscholen die hun cursisten 

in de kou laten staan, behoren in ieder geval 

tot het verleden als je voor een BOVAG-rijschool 

kiest!

Sinds 1 januari 2010 bestaat het BOVAG Garantiefonds 

Rijscholen (BGF). Als je bij een BOVAG-rijschool een 

lespakket aanschaft en dat vooruitbetaalt, krijg je garantie.

Mocht je rijschool onverhoopt failliet gaan, dan mag je de 

opleiding afmaken bij een andere BOVAG-rijschool. Een 

extra zekerheid die alleen BOVAG-rijscholen kunnen 

bieden.

2toDrive is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

(I en M) en heeft als doel om jongeren meer rijervaring op te laten doen 

voordat ze zelfstandig achter het stuur zitten. Hiermee wil het ministerie de 

verkeersveiligheid vergroten. De coach is onmisbaar in dit verhaal. Jongeren 

mogen namelijk al vanaf 17-jarige leeftijd het rijexamen afl eggen. Na het 

behalen van het rijbewijs mag de jongere tot zijn 18e alleen de weg op 

onder begeleiding van een coach.  

De coach fungeert als een aanspreekpunt voor de jongere en coacht waar nodig. De coach 

geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. In het buitenland is ge ble-

ken dat alleen al de aanwezigheid van een coach een matigende en beschermende invloed 

op jongeren heeft.

Wilt u die coach zijn? Dat kan. Maar dan moet u wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

•  U bent minimaal 27 jaar en minstens 5 jaar in het bezit van een autorijbewijs 

 (tenzij u een bevoegd rij-instructeur bent).

•  Als u in de afgelopen jaren ernstige verkeersovertredingen heeft begaan, kunt 

 u geen coach worden.

•  U bent niet onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen tijdens het begeleiden.

•  U heeft geen alcoholslot op uw auto.

•  Coach zijn betekent niet dat u rijles moet geven, de jongere heeft het rijbewijs immers 

 al behaald.

•  Het is de rol van de coach om te adviseren, niet om te bekritiseren.

Hoe meldt u zich aan?

1)  De jongere kan al ruim voor het praktijkexamen een begeleiderspas aanvragen via

www.2toDrive.nl. Het stappenplan hiervoor treft u ook op dezelfde site aan.

2)  De coach geeft toestemming om begeleider te zijn. Dit gebeurt door middel van 

 een handtekening op het aanvraagformulier en het bijvoegen van een kopie van 

 een geldig legitimatiebewijs bij het aanvraagformulier.

3)  Het duurt ongeveer 10 werkdagen voordat de jongere de begeleiderspas ontvangt

Voor meer informatie gaat u naar 
www.bovag.nl of www.2toDrive.nl

at de jongere de begeleiderspas ontvangt

r
nl Is uw 

kennis 

up to date?

Informeer bij uw BOVAG-

rijschool voor een 

coachings-cursus!



Rijbewijs gehaald op je 17e en dan??

Een rijopleiding bij Verkeersschool van 

Nimwegen wordt altijd afgestemd naar 

de wensen van de leerling. Bij ons kan 

je kiezen uit verschillende categorieën 

A- Motor, B auto, maar ook automaat, 

B/E Aanhanger. Kies je voor een van 

deze opleidingen, dan is er altijd 

een mogelijkheid om samen met je 

instructeur te bepalen welk leertempo 

voor jou het beste zal zijn. Een vraag 

die altijd naar voren komt is ‘hoe lang 

doen we er over?’ Dit is natuurlijk 

afh ankelijk van een aantal zaken. 

Voor het B-rijbewijs is het goed om 

een intest (proefl es) te doen zodat we 

samen kunnen bepalen wat het best bij 

jou past.

Er zijn bij Verkeersschool van Nimwegen 

mogelijkheden om van heel snel tot heel 

rustig je opleiding te voltooien. Onze rijlessen 

bestaan over het algemeen uit lessen van 1,5 

tot 2 uur. Alleen de aanhangeropleiding vindt 

plaats in 7 uur of 1 dag of 2 dagdelen met 

aansluitend het examen.

Wat je ook beslist, je bepaalt zelf hoe vaak 

je wilt rijden, dit kan één of meerdere keren 

per week. Ook kan je bij Verkeersschool van 

Nimwegen zelf beslissen waar je examen zou 

willen doen. Wij zijn bekend in de regio’s Tiel, 

Gorinchem en Utrecht.

Wij zijn een BOVAG rijschool, dat geeft 

zekerheid en geen verrassingen achteraf! 

Door gebruik te maken van een BOVAG 

lesovereenkomst weet je precies waar je aan 

toe bent en dat is wel zo makkelijk.

Voor meer informatie kijk je op onze website: 

www.verkeersschoolvannimwegen.nl

Je rijbewijs halen bij een BOVAG 3 sterren 
rijschool Verkeersschool van Nimwegen

Je hebt volgens de nieuwe richtlijnen van het CBR 

(Centraal Bureau Rijvaardigheid) het rijbewijs 

gehaald. Wat zijn we trots op onze zoon/dochter/

neefj e/nichtje of bekende. Op 16,5 jaar begonnen 

en nu met 17 jaar het rijbewijs, goed hé! Nu mag je 

rijden maar totdat je 18 bent nog wel samen met 

een coach. Om de professionele rijopleiding uit te 

breiden gaat de leerling samen met een coach de 

ervaring op een veilige manier vergroten door 

begeleid te rijden.

Na het aanvragen van een begeleiderspas waar maximaal 5 

personen op staan mag er gereden worden. Het is raadzaam 

om als coach op de hoogte te zijn van de huidige regels. 

Verkeersschool van Nimwegen heeft in samenwerking met 

BOVAG Rijschool K. Eimers uit Utrecht de mogelijkheid om 

coaches te laten wennen aan de vernieuwde regels. Tevens 

kunt u vragen stellen over wat men van een coach verwacht 

en wat u als coach kunt verwachten. Rijschool K. Eimers 

coachte als eerste de bromfi etsrijders, wat nu verplicht is 

en door het CBR is overgenomen. Wij hebben onze krachten 

gebundeld en kunnen u helpen een goede coach te worden. 

Wij delen onze ervaring, kwaliteit en kennis graag met u.

Voor meer informatie bel:

0347 – 37 71 36 Verkeersschool Van Nimwegen

030   – 26 60 100      Verkeersinstructiecentrum K. Eimers

www.verkeersschoolvannimwegen.nl

www.rijles-eimers.nl

RIJSCHOOL

Onze rij-
opleidingen

Ben je 16.5 jaar of ouder en wil je binnenkort beginnen met autorijlessen en wil je 

een betrouwbare en betaalbare Verkeersschool, stop dan maar met zoeken, wij zijn 

de Verkeersschool die je zoekt!

Persoonlijke aandacht staat bij ons hoog in het vaandel. Wij doen er alles aan om je voor een 

betaalbare prijs aan het rijbewijs te helpen. Soms lukt niet alles in één keer, maar samen zullen 

we er alles aan doen om jouw doel te bereiken. Ons doel is je zo op te leiden, dat je zelfstandig 

en vooral veilig een personenauto kan besturen. Wil je ook straks op een sociaal veilige manier en 

inzichtelijk aan het verkeer deelnemen en dit ook tonen aan de examinator van het CBR met als 

eindresultaat het rijbewijs, dan zijn wij de juiste Verkeersschool voor jou.

Ton en Marjan van Nimwegen en instructeur Hassan Saiah staan graag voor je klaar!
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