
 

 

 

Optimaal gebruik maken van onze dienstverlening? Dat kan! 

 
Onze organisatie staat voor een persoonlijke en klantgerichte aanpak. Geen holle uitspraak want wij bieden 
onze klanten een volledige opvolging en ondersteuning aan. Wanneer er vragen zijn omtrent wetgeving, 
rijbewijzen, planning,…. kan u steeds bij ons terecht. U stelt de vraag, wij helpen u verder! 

- Subsidie-aanvragen en informatie 

- Opvolging rijbewijzen (medische keuring en code 95) (ontvang enkele maanden op voorhand een 

herinnering betreffende de vervaldata van uw rijbewijs) 

- Wij stellen uw traject aan u voor. U dient zelf niet langer te bekijken welke onderwerpen u nog 

dient te volgen 

- Aanvragen van bestuurderskaarten, bedrijfskaarten, kwalificatiekaarten ? Wij bezorgen u de juiste 

informatie 

Wij vragen tevens ook uw toestemming voor de opslag en opvolging van de gegevens. Deze kunnen op 

aanvraag ten allen tijde verwijderd worden uit ons systeem.  

Kempisch Trainingscentre verklaart zich ertoe de gegevens op een correcte manier te bewaren en op te 

volgen volgens de specifieke GDPR normen. 

Deze worden nooit zonder uw toestemming vrijgegeven aan derden 

Om u een goede administratieve opvolging te bieden vragen wij telkens na het aanvragen van een nieuw 

rijbewijs een kopie te bezorgen aan onze organisatie.  

Dit kan doorgemaild worden naar: info@kempischtrainingscentre.be  
 
 

 
Rijbewijzen én nascholingen van A – Z! Uw opleidingspartner in de Kempen! 

 
Groep Kempische Rijscholen BVBA biedt volgende opleidingen aan: 

- Rijbewijzen A (alle categorieën) – i.s.m. Rijschool Fury te GEEL 

- Rijbewijzen B (verschillende filialen verspreid over de Kempen) 

- Rijbewijzen B + E (auto + aanhangwagen) 

- Rijbewijzen C (alle categorieën) – i.s.m. Rijschool Fury te GEEL 

- Rijbewijzen D (alle categorieën) – i.s.m. Rijschool Fury te GEEL 

- Rijbewijzen G (tractor)  

- VCA – Trainingen – i.s.m. Q- Academy 

- Nascholing code 95 

- Rijvaardigheidstrainingen 

- Veiligheidstrainingen en opleiding mobiele werkmiddelen – i.s.m. Pro Safety Trainings 
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Ondergetekende, 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Gaan ermee akkoord een administratieve opvolging aan te vragen via Kempisch  

 Trainingscentre. Bovengenoemde organisatie/persoon zal de nodige gegevens  

 verstrekken aan de opleidingspartner.  
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