Aanvraagformulier ADN

bewaar
print

Erkenning en certificering opleiding
Waarom dit formulier?
Dit formulier gebruikt u bij het
aanvragen van een certificering van
een of meerdere cursussen ADN.

Of mail het naar ccv.certificering@cbr.nl.

Procedure
Stuur het ingevulde formulier samen
met het/de opleidingsplan(nen)
naar CBR, divisie CCV, Postbus 1810,
2280 DV Rijswijk.

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.

Heeft u vragen?
Op www.cbr.nl vindt u meer informatie.

Gegevens opleider
Registratienummer
Naam opleider

Vul hier de naam in van uw opleidingsinstituut.

Straat en huisnummer

Vul het adres in waarop u post van het CBR wilt ontvangen. huisnummer

toevoeging

Postcode en plaats
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres

Het nummer waarop u overdag te bereiken bent.
Vul hier uw algemene e-mailadres in (niet persoonsgebonden).

Opleiding
Code

A

D

N –

Basisopleiding

Drogeladingvaart

Tankvaart

Vervolgopleiding

Gas

Chemie

Herhalings-basisopleiding

Drogeladingvaart

Tankvaart

Herhalings-vervolgopleiding

Gas

Chemie

Combinatie

Combinatie

Checklist opleidingsplan
Mee te zenden informatie
(conform ADN 8.2.2.6.3)

Per opleiding een apart opleidingsplan (praktijk is hier in opgenomen)
Rooster per opleiding
Informatie over onderwijsmateriaal
Beschrijving faciliteiten praktijk
Beschrijving kwalificaties instructeurs
Beschrijving opzet (samenstellen) eindtoets
Aantal deelnemers

Ondertekening
Met deze aanvraag verklaar ik dat de opleiding voldoet aan alle eisen die gelden voor het uitvoeren
van de opleiding(en) ADN, de voorwaarden die genoemd zijn in het ADN en in het reglement
erkenning, certificering en toezicht ADN opleidingen. Ik draag er zorg voor dat op iedere vraag voor
aanvullende informatie van CCV, uiterlijk binnen 90 dagen gereageerd wordt. Na het verstrijken van
deze termijn, komt de aanvraag automatisch te vervallen.

Naam
Datum

ccv • 072 • 0318

Handtekening

–

–

Invullen in cijfers (dd-mm-jjjj).

