Aanvraagformulier

bewaar
print

Vrijstelling Ondernemersgetuigschrift
Burgerservicenummer
Dit nummer is uw BSN-nummer.
U kunt dit nummer vinden op uw
Nederlandse paspoort model 2001 (pagina
1, de 9 cijfers bij persoonsnummer).
Europese/Nederlandse identiteitskaart
(op de voorzijde, de 9 cijfers bij
persoonsnummer). Verder is dit
nummer vermeld op de zorgpas van de
zorgverzekeraar en op de salarisstrook.
Aanvragen vrijstelling
U dient dit aanvraagformulier volledig
in te vullen en samen met de gevraagde
documenten te zenden naar:
CBR, divisie CCV,
afdeling Ondernemersexamens,
Postbus 1810, 2280 DV Rijswijk.
U kunt het formulier(pdf)ook volledig
invullen, printen, inscannen en als pdf
mailen naar klantenservice.ccv@cbr.nl
Betaling aanvraag vrijstelling
Zodra wij uw aanvraagformulier hebben
ontvangen, krijgt u van ons per post
een betalingsverzoek.

Uw persoonlijke gegevens

Overzicht vrijstellingen
In het overzicht ‘Vrijstellingen
Ondernemers’ kunt u kijken op basis
van welke diploma’s, opleidingen of
certificaten u een vrijstelling kunt krijgen
en voor welke module de vrijstelling geldt.

Geboortedatum *

Meer informatie
Meer informatie over de ondernemers
examens kunt u vinden op onze
website www.cbr.nl

Waarmerken van kopieën
Op vertoon van het originele diploma
kunt u een kopie laten waarmerken
bij de betreffende opleidingsinstelling
of bij een notaris. Daarnaast kunt u
in het diplomaregister van DUO zelf
een digitaal uittreksel maken van uw
diplomagegevens. Dit digitale uittreksel is
een pdf-document en is voorzien van een
handtekening. Dit is het bewijs dat het
document afkomstig is van DUO. Het
uittreksel heeft dezelfde waarde als een
gewaarmerkt kopie van uw diploma. De
desbetreffende instantie kan kosten
in rekening brengen voor het
waarmerken van documenten. Bestaat
de opleidingsinstelling waar u het
diploma heeft behaald niet meer, dan
kunt u op afspraak uw originele diploma

Nieuw diploma
De directie CBR, divisie CCV, kan
beslissingen nemen over vrijstellingen
in geval een diploma niet in de
vrijstellingsregeling is genoemd.
Privacy
CBR verwerkt uw persoonsgegevens voor
de behandeling van uw aanvraag op grond
van onze publiekrechtelijke taak en voor
het verbeteren van en rapporteren over de
dienstverlening.
Meer informatie vindt u
op www.cbr.nl/privacy.
De functionaris gegevensbescherming
is bereikbaar via privacy@cbr.nl.

* Verplichte invulvelden.

Burgerservicenummer *
Achternaam *

laten beoordelen door één van onze
medewerkers. Neem hiervoor contact op
met de afdeling ondernemersexamens.

U vindt dit nummer op uw paspoort of identiteitskaart.
Bent u getrouwd? Vul dan alleen uw eigen geboortenaam in.

–

–

Invullen in cijfers (dd-mm-jjjj).

Nationaliteit *
Telefoonnummer *

Vul hier het telefoonnummer in waarop u overdag te bereiken bent.

E-mailadres *
IBAN *

Gewenste vrijstelling

S.v.p. aankruisen waar u vrijstelling voor aanvraagt
Financieel management
Calculatie
Bedrijfsmanagement
Personeelsmanagement
Internationaal goederen
Internationaal bus
Wegvervoer goederen
Wegvervoer bus

Aantal ingestuurde diploma’s

ccv • 412 • 0418

Aantal ingestuurde cijferlijsten
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Ondertekening aanvrager
Datum en handtekening aanvrager

–

–

Vul de datum in van ondertekening.

Door ondertekening van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met het examenreglement
Ondernemersexamens. Het examenreglement wordt op verzoek toegestuurd en is ook te vinden
op onze website.
Let op: het is belangrijk dat u uw handtekening binnen het kader plaatst.

Graag handtekening plaatsen
met een zwart schrijvende pen.

Naar CBR sturen
Heeft u alles ingevuld?

Stuur dit ondertekende formulier naar klantenservice.ccv@cbr.nl of in een
gefrankeerde envelop naar:

CBR, divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk
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