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Luchtvaartexamens Beroepsvliegers
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een
theorie-examen luchtvaart voor
Beroepsvliegers aan.
Procedure
Zend het volledig ingevulde aanvraag
formulier naar het CBR, divisie CCV,
Postbus 1810,
2280 DV Rijswijk ZH.
Of naar klantenservice.ccv@cbr.nl
Onvolledig en/of onjuist ingevulde
formulieren kunnen vertraging in de
verwerking tot gevolg hebben.
Aanvullende informatie kunt u
vinden op www.cbr.nl/Luchtvaart/
beroepsvliegers

Correspondentie
In verband met de privacywetgeving wordt
alle persoonsgebonden correspondentie
verstuurd naar uw BRP-adres.
Het is niet meer mogelijk om de
correspondentie naar een afwijkend
postadres te laten sturen, ook niet als dit
voorheen wel gebeurd is. Het BRP-adres
is het adres waarop u ingeschreven staat
bij de gemeente. Bent u niet in de BRP
ingeschreven? Vul dan uw adresgegevens
in op onderstaand formulier.
Heeft u vragen?
Op www.cbr.nl vindt u meer informatie.
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
Geen kandidaatnummer? Vul dan uw BSN in.

Kandidaatnummer
Burgerservicenummer (BSN)
Achternaam
Geboortedatum

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)

Geboorteplaats en geboorteland
Nationaliteit
Het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Telefoonnummer

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

huisnummer

toevoeging

Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Land

Verdere gegevens
Naam vliegschool
Toelatingsbewijsnr. en geldigheid

geldig tot

–

–

Brevetsoort
Geef hier aan welk brevet

ATPL-A

ATPL-H

ATPLH/IR

CPL-A

CPL-H

IR

EIR

Examens

ccv • 713 • 0919

Geef hier aan welk(e) examen(s)

 ir law (010)
A
 irframes & systems, Electrics,
A

Powerplant, Emergency equipment (021)
Instrumentation (022)
Mass & Balance (031)
Performance (032/034)
Flight planning & monitoring (033)
Human Performance & Limitations (040)
Meteorology (050)

 eneral navigation (061)
G
 adio navigation (062)
R
Radio navigation + PBN(062)
Operational procedures (071)
Principles of flight (081)
VFR Communications (091)
IFR Communications (092)
Principles of flight (081/082)
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Een overzicht van de examenlocaties vindt u op www.cbr.nl

1e voorkeur

Gewenste examenlocatie
2e voorkeur

–
Ondertekening
Datum

–

Vul de datum in van ondertekening.

 ndergetekende verklaart door ondertekening bekend te zijn met het huishoudelijkO
en examenreglement luchtvaart, die u kunt raadplegen op onze website.

Handtekening

Naar CBR sturen
Heeft u alles ingevuld?

Stuur dit ondertekende formulier naar klantenservice.ccv@cbr.nl of in een
gefrankeerde envelop per post naar:
CBR, divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk
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