Terugvragen examengeld
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Praktijkexamen
Heb je je Praktijkexamen niet kunnen
doen?
Dan kun je binnen 14 dagen het
examengeld terugvragen. Dit kan
alleen in de volgende situaties:
− als je zo ziek was dat je geen
examen kon doen;
− als een naaste is overleden;
− als je als militair op korte termijn
werd gedetacheerd;
− bij geboorte kind.

administratiekosten in rekening.
Zie onze website voor de tarieven.
Heb je vragen?
Op www.cbr.nl vind je meer informatie.
Je kunt ook onze klantenservice bellen
op 088 227 77 00.
De klantenservice is bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 tot 17.30 uur.

grond van onze publiekrechtelijke taak en
voor het verbeteren van en rapporteren
over de dienstverlening. Meer informatie
vindt je op www.cbr.nl/privacy.
De functionaris gegevensbescherming
is bereikbaar via privacy@cbr.nl.

Privacy
CBR verwerkt jouw persoonsgegevens
voor de behandeling van je aanvraag op

Administratiekosten
Het CBR brengt per examen

1. Jouw persoonlijke gegevens
1a

Voorletters en achternaam

1b

Geboortedatum

1c

Kandidaatsnummer

1d

Telefoonnummer

1e

E-mailadres

Vul in als dd-mm-jjjj.

Het nummer waarop je overdag te bereiken bent.

2. Je gemiste examen
2a	Waarom

gemist?

heb je het examen

Ik was zo ziek dat ik geen examen kon doen.

Stuur een kopie doktersverklaring of bewijs
ziekenhuisopname mee.

Een naaste is overleden, namelijk mijn:

Stuur een kopie van het overlijdensbericht mee.

Ik ben militair en werd op korte termijn gedetacheerd.
Stuur een kopie oproep detachering mee. Of een verklaring van de commandant.
Geboorte kind.
2b	Wat

was de examendatum?

3. Soort examen en betaling
3a Voor welk examen?
3b

Stuur een kopie van het geboortekaartje mee.
Vul in als dd-mm-jjjj.

Motor
Auto
Auto met aanhangwagen
Bromfiets / brommobiel
Ga verder met vraag 4. Het geld dat je terugkrijgt, maken wij over naar je rijschool/opleider.

Ander examen namelijk

3c	
Heb

je het examengeld zelf
rechtstreeks aan het CBR
betaald, of heeft je werkgever
dat gedaan of je rijschool/
opleider?

3d	
Op welk IBAN wil je

het examengeld
terugontvangen?

Zelf betaald. Ga verder met vraag 3d
Ga verder met vraag 3d
Werkgever.
Rijschool/opleider heeft betaald. Ga verder met vraag 4. Het geld dat je terugkrijgt,maken wij over
naar je rijschool/opleider.
IBAN
Op naam van

rijvaar • 419 • 1219

Woonplaats
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4. Rijschoolgegevens
Naam rijschool/opleider
5. Ondertekening
Datum en handtekening

Ik heb het gevraagde bewijsstuk meegestuurd met dit formulier.

6. Naar het CBR sturen
Heb je alles ingevuld?

Stuur dit ondertekende formulier incl. bijlage(n) in een gefrankeerde envelop per
post naar:
CBR
Postbus 4046
6803 EA Arnhem
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