Aanvraagformulier

bewaar
print

Voorlichting over rijgeschiktheid
Waarom dit formulier?
Het CBR ontvangt regelmatig aanvragen
voor het geven van voorlichting. Vaak
betreft het vragen met betrekking tot
rijgeschiktheid. Bijvoorbeeld over
autorijden met bepaalde aandoeningen.
Om te beoordelen of wij op uw aanvraag
in kunnen gaan, vragen wij u dit formulier
zo volledig mogelijk in te vullen. Na het
invullen van de gegevens bewaart u het
formulier.

U kunt het formulier dan afdrukken en
opsturen per post, of per email verzenden
naar voorlichting@cbr.nl het postadres is
CBR, Lange kleiweg 30,
2288 GK Rijswijk ZH.
Zorgt u er wel voor dat uw aanvraag
minimaal 6 weken van te voren bij ons
binnen is, zodat er voldoende tijd is om
uw aanvraag te beoordelen en eventuele
voorbereidingen te treffen.

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.

Contactgegevens
Naam van bedrijf of organisatie *
Voorletters en achternaam *

Dhr.

Mevr.

Telefoonnummer *
Mobiel nummer
E-mailadres *
Website van bedrijf of organisatie
Informatie over uw aanvraag
Op welke datum heeft
uw verzoek betrekking?
Tijdstip van - tot
Datum in overleg?
Wat voor type voorlichting
betreft het? *
Betreft uw aanvraag een landelijk
of regionaal/lokaal initiatief? *

Ja

-

-

.

uur

Vul in dd-mm-jjjj, zorg dat u uw aanvraag 6 weken
van tevoren indient.
tot

.

uur

CBR neemt na ontvangst van dit formulier contact met u op

Bijvoorbeeld: presentatie, workshop, beurs, informatiemarkt of lezing.

Landelijk

Regionaal/lokaal

Naam van de locatie
huisnummer

Straat en huisnummer *
Postcode en plaats *
Wat is het onderwerp van de
voorlichting? *
Op welke vragen wilt u
antwoord krijgen? *
Voor wie is de voorlichting
bedoeld? *
Hoeveel personen verwacht u? *

rijgesd • 428 • 0920

Opmerkingen
Heeft u aanvullende
opmerkingen of vragen?

* Dit zijn verplichte invulvelden.

Bijvoorbeeld: patiënten artsen, juristen.

personen

toevoeging

