Je hebt een (lichamelijke) beperking en wil gaan autorijden

Wat kan het CBR voor je doen?
Allereerst willen we weten of je wel of niet in bezit bent van een rijbewijs!
Nee, ik heb geen rijbewijs!
Je hebt een (lichamelijke) beperking en wil graag je rijbewijs gaan halen.
Welke stappen moet je dan ondernemen?
1. Maak een afspraak met één van de Bever rijinstructeurs voor een vrijblijvend
introductiegesprek. Hierin ga je samen met de rijinstructeur kijken wat de mogelijkheden zijn.
2. Daarna moet je een Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen Verklaring) kopen via mijn.cbr of bij het
gemeentehuis.
3. Vul deze Gezondheidsverklaring in en laat een arts deze ondertekenen en voorzien van een
toelichting.
4. De ingevulde Gezondheidsverklaring (digitaal) opsturen naar het CBR.
5. Als er geen medische bezwaren zijn, krijg je een CBR brief met oproep voor een rijtest, neem dan
contact op met Bever. Er wordt een afspraak ingepland voor de CBR-dag bij Bever en wij zorgen
dat het CBR hiervan op de hoogte is.
6. Tijdens de rijtest wordt door het CBR in nauw overleg met Bever bepaald welke aanpassingen er
voor jou noodzakelijk zijn.
7. Daarna kun je starten met een aantal proeflessen bij Bever
8. Gaat dit allemaal goed dan maak je samen met de Deskundige Praktische Rijgeschiktheid van het
CBR een afsluitende testrit in de lesauto van Bever.
9. Is de testrit succesvol afgelegd dan ontvang je van het CBR een verklaring van geschiktheid,
waarop de noodzakelijke aanpassingen zijn vermeld (rijbewijscodes).
10. Nu kun je beginnen met de rijopleiding (lessen) bij Bever in een van onze aangepaste lesauto’s.
11. Na een aantal lessen kan Bever een tussentijdse toets of officieel praktijkexamen aanvragen bij het
CBR.
12. Het officiële rijexamen vindt plaats in de lesauto van Bever.
13. Ben je geslaagd dan ontvang je een verklaring van rijvaardigheid en rijgeschiktheid. Met de
verklaring van rijvaardigheid en de verklaring van geschiktheid kun je bij het gemeentehuis in
jouw woonplaats een rijbewijs aanvragen.
14. Controleer altijd of de rijbewijscodes goed zijn overgenomen op je rijbewijs.
Is dit allemaal in orde, dan kan de auto worden aangepast. Bever kan samen met jou dit traject in gang
zetten en tevens gaan kijken naar eventuele vergoedingen.
Neem contact op met één van onze adviseurs.

Namens Bever autoaanpassingen veel plezierige en veilige kilometers toegewenst.

