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Theorie-examen met tolk
Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u een examen
aanvragen waarbij een tolk aanwezig
mag zijn.

ontvangen, plannen wij een datum voor
uw examen in.

Correspondentie
In verband met de privacywetgeving wordt
alle persoonsgebonden correspondentie
Procedure
Als u voor een van de onderstaande theorie- verstuurd naar uw BRP-adres.
Het is niet meer mogelijk om de
examens een tolk wilt inzetten, moet u de
correspondentie naar een afwijkend
tolk zelf regelen via TolkenNet. Wij raden
postadres te laten sturen, ook niet als dit
u aan om eerst contact op te nemen met
TolkenNet. In overleg met TolkenNet kan een voorheen wel gebeurd is. Het BRP-adres
locatie gekozen worden. Vervolgens vult u dit is het adres waarop u ingeschreven staat
bij de gemeente. Bent u niet in de BRP
aanvraagformulier in.
ingeschreven? Vul dan uw adresgegevens in
Stuur het ingevulde formulier naar CBR,
op onderstaand formulier.
divisie CCV, Postbus 1810,
2280 DV Rijswijk of mail
Heeft u vragen?
naar klantenservice.ccv@cbr.nl
Meer informatie over de beroepsexamens
Zodra wij uw aanvraagformulier hebben

met tolk vindt u op CBR website.
U 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.
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.

Uw persoonlijke gegevens
Kandidaatnummer

Heeft u geen kandidaatnummer? Vul dan uw BSN in.

Burgerservicenummer (BSN)

U vindt dit nummer op uw paspoort of identiteitskaart.

Achternaam

Bent u getrouwd? Vul dan alleen uw eigen geboortenaam in.

Geboortedatum

–

–

Invullen in cijfers (dd-mm-jjjj).

Geboorteplaats
Nationaliteit
Telefoonnummer

Het nummer waarop u overdag te bereiken bent.

E-mailadres

Bent u niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)?
Vul hier uw volledige adresgegevens in.

Straat en huisnummer
Postcode en plaats

U bent particulier/opleider?
Vink hier uw keuze aan.
Particulier
Opleider

Naam opleider

ccv • 531• 1220

Registratienummer
Ga verder op de volgende pagina.

huisnummer

toevoeging
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In welke taal wordt getolkt?
Geeft u hier aan in welke taal.

Examensoort
Vrachtauto / bus

S.v.p de gewenste examens aankruisen.
* Deze examens kunnen ook worden aangevraagd via Mijn CBR (kandidaat) of Topinternet (opleider).

Rijbewijs C deel 2, Administratie

R2C *

Rijbewijs D deel 2, Administratie

R2D *

Rijbewijs + Vakbekwaamheid 1 Verkeer+Techniek

RV1 *

Rijbewijs + Vakbekwaamheid 1 Verkeer+Techniek Light

RV1L *

Rijbewijs + Vakbekwaamheid 1 Verkeer+Techniek Plus

RV1P

Vakbekwaamheid C deel 2, Administratie

V2C *

Vakbekwaamheid C deel 2, Administratie Module 1

V2C-1

Vakbekwaamheid C deel 2, Administratie Module 2

V2C-2

Vakbekwaamheid C deel 2, Administratie Module 3

V2C-3

Vakbekwaamheid D deel 2, Administratie

V2D *

Vakbekwaamheid C deel 3, Administratie

V3C *

Vakbekwaamheid C deel 3, Administratie Module 1

V3C-1

Vakbekwaamheid C deel 3, Administratie Module 2

V3C-2

Vakbekwaamheid C deel 3, Administratie Module 3

V3C-3

Vakbekwaamheid D deel 3, Administratie

V3D *

VEE 1e Veetransport

VEE

Pluimveetransport 1e

VEEP

Pluimveetransport verl.

VEEPV

Veetransport verl.

VEEV

T-rijbewijs

T- theorie

T-TH

Ondernemersexamens

Bedrijfsmanagement Goederen

Recreatievaart

Ga verder op de volgende pagina.

ONBG

Bedrijfsmanagement Bus

ONBB

Personeelsmanagement Goederen

ONPG

Personeelsmanagement Bus

ONPB

Wegvervoer Goederen Deel 1

ONWG 1

Wegvervoer Goederen Deel 2

ONWG 2

Wegvervoer Bus Deel 1

ONWB 1

Wegvervoer Bus Deel 2

ONWB 2

Klein Vaarbewijs 1

KV1

Klein Vaarbewijs 2

KV2

Klein Vaarbewijs beperkt

KVBB

Klein Vaarbewijs beperkt

KVBD

Klein Vaarbewijs beperkt

KVBS

Klein Vaarbewijs beperkt

KVBZ

Groot Motorschip A

GMSA

Groot Motorschip B

GMSB
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Gewenste examenlocatie

Een overzicht van de examenlocaties waar het mogelijk is om een examen met tolk te doen, vindt u op www.cbr.nl.

1e voorkeur examenlocatie
2e voorkeur examenlocatie
Wanneer kunt u niet?

Vul de periode in waarin u niet beschikbaar bent.
Ik ben afwezig van

–

–

Vul in als dd-mm-jjjj.

tot en met

–

–

Vul in als dd-mm-jjjj.

Ondertekening aanvrager
Datum
Handtekening

–

–

Vul de datum in van ondertekening.

Ondergetekende verklaart door ondertekening bekend te zijn met de examenvoorwaarden
van CBR, die u kunt raadplegen op onze website.

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

