Rijvaardigheidstrainingen

Caravantraining
In drie uur leert u van een deskundige instructeur alles wat van
belang is voor het rijden met een caravan. Van de voorbereiding en
controle voordat u op pad gaat tot het parkeren van de caravan.
Ook lastige manoeuvres komen aan bod. U volgt de training met
uw eigen auto en caravan. En neem vooral uw partner of een
andere bijrijder mee, om elkaar aanwijzingen te geven. De training
bevat géén praktijkrit op de openbare weg.
Kosten: € 25,- per voertuigcombinatie

Verkeerspraktijkdag voor automobilisten in de
leeftijd 65+
De Verkeerspraktijkdag duurt drie uur. Tijdens deze training wordt u
begeleid door ervaren rij-instructeurs. Niet om u te leren autorijden,
want dat kunt u. Maar er verandert veel in het dagelijks verkeer.
Auto’s worden slimmer, wegen worden anders ingericht, maar ook
het gedrag van medeweggebruikers verandert. We bieden u de
gelegenheid om uw theoretische en praktijkkennis op te frissen.
U volgt de training met uw eigen auto.
Kosten: € 25,- per persoon

Campertraining
In drie uur leert u van een deskundige instructeur alles wat van
belang is voor het rijden met een camper. Van de voorbereiding
en controle voor u op pad gaat tot het parkeren. Ook lastige
manoeuvres komen aan bod. U volgt de training met uw eigen
camper. En neem vooral uw partner of een andere bijrijder mee.
De training bevat géén praktijkrit op de openbare weg.
Kosten: € 25,- per voertuig
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Motortraining
In drie uur leert u van een deskundige instructeur alles wat van
belang is voor het rijden met een motor. Van de voorbereiding
en controle voordat u op pad gaat tot het opfrissen van uw
theoretische en praktische kennis. Ook lastige manoeuvres en
veilig een noodstop maken komen aan bod. U volgt de training
met uw eigen motor. De training bevat géén praktijkrit op de
openbare weg. De training is geschikt voor de dagelijkse rijders en
seizoensrijders.
Kosten: € 25,- per persoon

Training auto te water
In 1,5 uur tijd leert u hoe u moet handelen als u met de auto
in het water terecht komt. De training begint met een korte
theorieles. Daarna neemt u plaats in de auto als bestuurder,
bijrijder of als passagier en leert u hoe u zo snel mogelijk uit de
auto ontsnapt. Dit alles gebeurt uiteraard onder begeleiding van
ervaren instructeurs en gecertificeerde duikers.
Kosten: € 25,- per persoon

Training voor jonge automobilisten (voorheen
trials)
Voor jonge automobilisten in de leeftijd 18 t/m 27 jaar organiseren
wij sinds 2009, samen met andere partners, de training Trials. Een
aantal van deze partners stopt helaas met de samenwerking en
het geven van subsidie. Hierdoor komt er per 31 december 2019
een eind aan de Trials trainingen. ZLM gelooft echter sterk in het
succes van deze rijvaardigheidstrainingen en start in 2020 onder
een nieuwe naam met een eigen rijvaardigheidstraining voor jonge
automobilisten.
Informatie en kosten volgen begin 2020

