
 RIJBEWIJSKEURING 75+ 
Wie 75 jaar is of ouder moet zich bij het verlengen van het rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren. Deze 
keuring mag niet door de eigen huisarts worden uitgevoerd. 
De medische keuringen verschillen nogal in prijs. Het landelijk maximum tarief is vastgesteld op € 76,60. 
Hierbij komen dan nog de kosten voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs en die van de noodzakelijke 
formulieren. 
 
Algemene regels vanaf 1 januari 2014 voor rijbewijs B en A: 

 Jonger dan 60 jaar:  Een rijbewijs verlengd voor uw 60e is 10 jaar geldig en u hoeft niet te worden 
gekeurd 

 Tussen 60 en 65 jaar:  Bij verlenging is dit rijbewijs 10 jaar geldig; medische keuring is niet nodig. 
 Tussen 65 en 70 jaar:  Het nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar; medische keuring is niet nodig. 
 Tussen 70 en 75 jaar:  Het verlengde rijbewijs is 5 jaar geldig. Medische keuring nodig als het oude 

rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag. 
 75 jaar of ouder:  Het rijbewijs is 5 jaar geldig; medische keuring verplicht. 

 
Keuringsartsen bij u in de buurt: 
Naam   De heer M.T. Oppier  
Adres   Binnenhof 13 
Postcode en plaats 4871 BR   ETTEN-LEUR  
Contact  06 - 150 801 10  
Prijs    € 30,-:  voor 75 jaar en ouder 
Extra informatie Afspraken dagelijks tussen 9.00-17.00. 

Naam      Wijkcentrum De Bergspil  
Adres      Tolbergcentrum 158  
Postcode en plaats   4708 HK  ROOSENDAAL  
Contact    Dagelijks bereikbaar voor afspraken en informatie tussen                                          

09.00 uur en 17.00 uur via 088 - 232 33 00  
Prijs   75+: € 35,- ; C/D/E € 60,- ;  

klein rijbewijs (medisch) tot 75 jaar € 40,-.  
Extra informatie  Online afspraak maken via www.regelzorg.nl.                

Gezondheidsverklaring telefonisch te bestellen of via info@regelzorg.nl.  
Geen kosten annuleren of wijzigen van de  afspraak.  
Medisch adviseur voor vragen telefonisch bereikbaar.   

  

Naam      Goedkope Keuringen (Wijkcentrum ’t Sant)  
Adres      Tolbergcentrum 158  
Postcode en plaats   4708 HK ROOSENDAAL  
Contact     085 – 488 36 16   
Prijs       75+: B/E  € 35,- ; medisch B/E  € 55,- ; C/D/E € 55,-   
Extra informatie   Dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.  

Online afspraak en meer informatie: www.goedkopekeuringen.nl  
 
 

 
 
 
(aan de hier genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend; neem op voorhand contact op met 
 keuringsarts voor een actuele prijsopgave)  


