
 

 
 

Geachte mevrouw/mijnheer, 
  
Hierbij stuur ik u een persbericht over goedkope rijbewijskeuring voor (met name) 
senioren uit Groningen en omgeving. Ik hoop dat u uw medewerking kunt verlenen 
om deze activiteiten onder de aandacht te brengen. 
  
Omdat vooraf telefonisch een afspraak gemaakt dient te worden bij het 
afsprakenbureau van de RijbewijskeuringsArts en dit niet mogelijk is op de 
betreffende locatie, verzoek ik u vriendelijk de informatie te publiceren onder 
vermelding van het landelijke telefoonnummer: 036-7200911.   
  
Met vriendelijke groet, 
 
José van den Berg 
RijbewijskeuringsArts 
 
tel.: 036-7200911 
www.rijbewijskeuringsarts.nl 
  
PERSBERICHT 
GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN GRONINGEN 
GRONINGEN - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten 
die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 
terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 23 mei, 27 juni en vervolgens minimaal eens 
per maand in Het Coachhuis, Leonard Springerlaan 1. Voor informatie en een 
afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een datum 
reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl. 
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 45,00, medisch € 65,00, C/D/E (ook voor code 95) 
en Taxipas € 65,00.  
Leden van TSN ledenservice en/of CNV/FNV/ouderenbonden krijgen € 10,00 
korting op bovenstaande prijzen. 
  
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. 
  
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te 
worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen 
met DigiD). 
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Binnen 
een week krijgt u het Keuringsverslag dat de arts moet invullen per post of via de 
mail toegestuurd van het CBR. 
  
De verwerking en beoordeling door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. 
Geadviseerd wordt om tijdig een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners 
uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Frijbewijskeuringsarts.nl%2Findex.html&data=02%7C01%7C%7C94569256c9aa4ebfe83a08d6dcfefb4e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636939385024442610&sdata=k5xDYw3JvwId6WJq9uY5M6Wv%2BwAAOMXBhAnxLIO5FgE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Frijbewijskeuringsarts.nl%2Fafspraak.html&data=02%7C01%7C%7C94569256c9aa4ebfe83a08d6dcfefb4e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636939385024452621&sdata=AdKnpI6PNoo1dT%2FuvqwQxrFEjx5QsWG%2ByfjPj%2B70o%2B8%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmijn.cbr.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C94569256c9aa4ebfe83a08d6dcfefb4e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636939385024462627&sdata=L2pxa9bGJ2iPITdRWOt1FID7YHWWF2HrSTAY6yQuLBI%3D&reserved=0


Andere mogelijkheid: 

  

Senioren rijbewijs keuring:  U kunt U laten keuren door een huisarts, mag niet Uw 
eigen huisarts zijn. Bij voorbeeld in mijn geval door  huisarts mevr. De 
Wijk  Julianaplein 2b 9649BX Muntendam  tel. 0598 613406 kosten 35 euro. Contant 
meenemen! 

Neem wel ruim de tijd want soms kan het proces maanden duren!!! 

 
  
 


