Je rijbewijs halen
Heb je genoeg rijlessen gehad en vindt je rijinstructeur dat je er klaar voor bent? Dan
kan je rijexamen gaan doen, althans als je het theorie-examen ook gehaald hebt. Je
mag in principe je rijbewijs halen van je 18e jaar, doe je mee aan het experiment
2todrive dan mag je zelfs al vanaf je 17e jaar examen doen voor het rijbewijs b. Je
kan meedoen aan 2todrive als je na 1 november 2011 17 bent geworden. Slaag je
op je 17e dan krijg je een volwaardig rijbewijs, je mag dan zelf rijden, maar er moet
tot je 18e een begeleider naast je zitten.
Voordat je examen mag doen moet je zoals gezegd ook het theorie-examen hebben
gehaald, is dat het geval dan mag je je aanmelden voor het examen. Voordat je
examen mag doen controleert het CBR of je lichamelijk en geestelijk in orde bent en
is dat het geval dan mag je rijexamen doen.
Blijkt tijdens je rijexamen dat je goed genoeg kunt rijden dan krijg je van het CBR
een verklaring van rijvaardigheid, met deze verklaring kan je bij het gemeentehuis je
rijbewijs ophalen of laten maken. Doe je mee aan 2todrive dan moet je ook een
begeleiderspas hebben voordat je je rijbewijs krijgt.
Lukt het je nu niet om in één keer te slagen. En ook niet de tweede, derde en vierde
keer, dan kan je na vier keer examen doen bij een andere instantie, welke eigenlijk
gewoon een andere afdeling van het CBR is, het Bureau Nader Onderzoek
Rijvaardigheid oftewel het BNOR. Sterker, daar móet je na vier keer zakken naar toe
om alsnog te pogen je rijbewijs te halen, na 4 pogingen vindt het CBR het wel
genoeg geweest en ben je verplicht om vanaf dan bij het BNOR je praktijkexamen te
doen.
Het BNOR wordt ook wel het staatsexamen genoemd. Je vertrekt voor dit examen
niet vanaf de gebruikelijke locaties maar vanaf een andere locatie. Bij een hotel
bijvoorbeeld. Het verschil bij dit examen is ook dat je tijdens het examen kunt
aangeven dat je even wilt stoppen, om een kleine pauze te nemen. Daarna kan je
het examen weer vervolgen.
Rijd je veilig maar toch ook goed met het verkeer mee, kijk je voldoende en doe je
geen gekke dingen? Dan weten we zeker dat je je rijbewijs zult halen… ergens… bij
het CBR of bij het BNOR.
Tips bij het kopen van een tweedehands auto tijdens het reizen en verblijven in
hotels in Hanoi.
Je hebt je rijbewijs gehaald! Je kunt dus nu een tweedehands auto kopen. Leuk,
maar waarop moet je letten als je een tweedehands auto gaat kopen? Je wilt
natuurlijk niet een auto kopen waar direct allerlei onderhoud aan gedaan moet
worden. Je moet dus niet direct bij de eerste de beste autodealer of particulier een
auto kopen, maar ook goed erover nadenken wat je eigenlijk precies wilt.
Begin daarom allereerst met wat voor soort auto je wilt kopen. Hierbij kun je denken
aan welk merk en model je wilt, maar ook aan de uitvoering en opties. Heb je
nagedacht wat je jaarlijks wilt betalen aan onderhoud en brandstofverbruik? Deze
kosten moet je natuurlijk ook overwegen. Bij kosten kun je tevens denken aan de
wegenbelasting. Hoeveel wil je nou eigenlijk maximaal aan je auto kwijt?
Als je op bovenstaande vragen een antwoord hebt, dan kun je verder gaan kijken. Je
kunt gaan kijken naar waar de auto te koop is. Je kunt bij een particulier een auto
kopen, maar ook bij een dealer. Als de dealer bij de BOVAG is aangesloten, heb je
vaak meer zekerheden. Als de dealer namelijk bij de BOVAG is aangesloten, dan
kun je de verborgen gebreken makkelijker bij de dealer verhalen. Als een bedrijf niet

is aangesloten of je koopt de auto bij een particulier, dan wordt het moeilijker om de
schade te verhalen.
Als je een particulier of dealer hebt gevonden die jouw tweedehands auto verkoopt is
het tijd om een proefrit te maken. Het is handig om hiervoor werkelijk de tijd te
nemen. Zo is het slim om de auto niet alleen in de stad uit te proberen, maar ook op
de snelweg. Zo weet je hoe de auto op verschillende wegen rijdt. Daarnaast geeft
het je ook de tijd om alle bedieningen en andere mogelijkheden uit te proberen. Als
je dan tijdens de proefrit ook even aan de zijkant parkeert, dan kun je goed de auto
controleren. Bij terugkomst kun je de verkoper vragen welke gebreken de auto heeft.
De verkoper is namelijk verplicht deze te vermelden.
Heb je het kenteken van de auto? Je kunt dan eenvoudig het kenteken nakijken
kenteken nakijken. Dan kan je inzicht krijgen in alle informatie van de RDW. Je
controleert dan snel en eenvoudig onder andere de schadehistorie, kilometerstanden
en het aantal eigenaren. Zo heb je meer informatie over de auto – die je tijdens de
proefrit niet heb gekregen – en verklein je dus de kans op een miskoop. Wil je nog
een extra zekerheid? Dan kun je nog een aankoopkeuring laten uitvoeren bij een
onafhankelijke partij.
Heb je bovenstaande stappen uitgevoerd? Dan beginnen de onderhandelingen over
de prijs, de leveringsvoorwaarden en de garantie. Je kunt namelijk altijd bij een
tweedehands auto over de prijs onderhandelen! Het is belangrijk om te weten dat je
niet de leveringsvoorwaarden en de garantie vergeet. Zodra eenmaal de koop is
afgesloten, kun je hier niet meer op terugkomen. Zodra ook deze punten akkoord
zijn, is het wachten op de levering van je nieuwe tweedehands auto. Veel rijplezier!
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