NEE, GEEN RIJBEWIJS!
Indien u een (lichamelijke) beperking heeft en (nog) geen rijbewijs, moet u de volgende stappen doorlopen
voor het behalen van een “aangepast” rijbewijs (incl. coderingen):
1. Neem contact op met Bierman voor advies, tel. 0252-210611 / info@bierman.eu
2. Maak vervolgens een afspraak bij Bierman voor een intakegesprek met de Rijinstructeur. Met deze
intake bekijkt u samen met de Rijinstructeur wat de mogelijkheden zijn.
3. Vul de gezondheidsverklaring in bij de website van “Mijn CBR” (https://www.cbr.nl/nl/mijncbr.htm)
• Vul deze Gezondheidsverklaring in, laat een arts deze ondertekenen en de toelichting schrijven.
• Stuur de ingevulde Gezondheidsverklaring op naar het CBR.
4. Na medisch akkoord van het CBR neemt u contact op met Bierman voor het inplannen van de
rijlessen.
5. U volgt een aantal rijlessen, waarna er een rijtest wordt afgelegd door een deskundige van het CBR.
Na een positieve rijtest ontvangt u een verklaring van geschiktheid met de noodzakelijke codes.
6. Daarna kunt u de rijopleiding vervolgen bij de rijschool die aansluit bij uw persoonlijke situatie.
Bierman zal u hierin advies geven.
7. Zodra u goed en veilig in de (aangepaste) lesauto kunt rijden zult u worden uitgenodigd voor een
officieel rij-examen. Deze zal uiteraard worden afgenomen in de (aangepaste) lesauto.
8. Officieel rij-examen!
9. Gefeliciteerd! Na het behalen van het rijbewijs ontvangt u een brief van het CBR met een verklaring
van rijvaardigheid en rijgeschiktheid. Met deze verklaringen kunt u op het gemeentehuis uw rijbewijs
ophalen! Controleer altijd of de beperkende codes goed zijn overgenomen op je rijbewijs.
Op basis van uw CBR-Coderingen (verklaring van rijvaardigheid en rijgeschiktheid) kunnen wij een gewenste
auto of bus aanpassen naar uw situatie. Dit kan een nieuwe auto of bus zijn; maar dit kan uiteraard ook een
mooie occasion zijn. Bovendien zijn er soms nog tegemoetkomingen vanuit de overheid (bijvoorbeeld UWV
of WMO) voor de vergoeding van de aanpassingen. Graag adviseren wij u over de vervolgstappen voor het
aanschaffen van een aangepaste auto en aanpassingen.
Voor meer informatie & video’s: https://biermanab.nl/aangepaste-auto/zelf-rijden
Of neem contact op met ons via info@bierman.eu of tel. 0252-210611.
Heliomare (Relweg 51, 1949 EC, Wijk aan Zee)
Bierman (Pesetaweg 16, 2153 PJ, Nieuw-Vennep)

