Aanvraagformulier duplicaat

bewaar
print

Vaardocument of binnenvaartdiploma
Aanvragen duplicaat
Dit formulier gebruikt u bij het
aanvragen van een duplicaat vaardocument
(incl. ADN) of binnenvaartdiploma. U moet
dit aanvraagformulier volledig invullen
en ondertekenen. Het aanvraagformulier
moet u samen met een kopie van uw geldig
identiteitsbewijs (paspoort, id-kaart of
rijbewijs) indienen.
Als uw document beschadigd is moet
u ook het beschadigde document
meesturen.

een betalingsverzoek sturen. De kosten
kunnen ook op voorhand overgemaakt
worden op IBAN: NL58 INGB0000000043
BIC: INGBNL2A ten name van CBR
te Rijswijk onder vermelding van uw
kandidaatsnummer.
Duplicaat diploma
Zodra wij uw aanvraagformulier voor dit
duplicaat hebben ontvangen, zullen wij
u een betalingsverzoek sturen.

Naar CCV sturen
Stuur dit ondertekende aanvraagformulier
Betaling
Het CBR brengt voor een duplicaat kosten in in een gefrankeerde envelop naar:
rekening. Zie onze website voor de tarieven. CBR divisie CCV, Postbus 1810
2280 DV Rijswijk
Duplicaat vaardocument
Zodra wij uw aanvraagformulier voor dit
duplicaat hebben ontvangen, zullen wij u

Toezending duplicaat
Na ontvangst van de betaling (en de
vereiste documenten) stuurt het CBR
het duplicaat binnen twee weken naar u
toe. Duplicaten worden naar het adres
gestuurd, waar u bent ingeschreven in de
Basisregistratie personen (BRP).
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.

Gegevens aanvrager
Voorletters en voornaam
Achternaam

Bent u getrouwd? Vul dan alleen uw geboortenaam in.

U vindt dit nummer op uw paspoort of identiteitskaart.

Burgerservicenummer
Geboortedatum

–

–

Vul in dd-mm-jjjj.

Geboorteplaats
Straat en huisnummer

 lleen als u niet bent ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP)
A
moet u hieronder uw adres invullen.
huisnummer

toevoeging

Postcode en plaats
Telefoonnummer

Vul hier het telefoonnummer in waarop u overdag te bereiken bent.

E-mailadres
Aanvraag duplicaat vaardocument
Let op: indien u een duplicaat van een papieren vaardocument aanvraagt,
of als de pasfoto op uw oude vaarbewijs sterk verouderd is, hebben
wij een nieuwe pasfoto nodig.

Plak hier uw pasfoto.

ccv • 510 • 0621

Zet u op de achterkant uw naam en
geboortedatum.

Ga verder op de volgende pagina.

Aanvraag soort duplicaat?
Binnenvaart

Geef aan van welk(e) document(en) u een duplicaat wilt.
Beperkt groot vaarbewijs A
Beperkt groot vaarbewijs B
Bewijs van Riviergedeelten
Diploma Aspirant Schipper
Diploma Ondernemer in de Binnenvaart
Diploma Schipper Alle Binnenwateren
Diploma Schipper Rivieren, Kanalen en Meren
Diploma Schipper Zeilvaart
Diploma Schipper Rijnvaart
Diploma Sportpatent
Groot vaarbewijs A
Groot vaarbewijs B
LNG-verklaring
Radardiploma
Radarpatent
Rijnpatent
Sportpatent
Verklaring praktijkexamen Matroos
Verklaring praktijkexamen Schipperrondvaartboot beperkt vaargebied
Verklaring praktijkexamen Schipper
Zeilbewijs

ADN

ADN basis drogelading
ADN basis tank
ADN basis gecombineerd tank en drogelading
ADN tank + gas en / of chemie
ADN gecombineerd + gas en/of chemie

Reden?
Hierbij verklaar ik dat het
document is

Ga verder op de volgende pagina.

Verloren
Gestolen
Beschadigd (oorspronkelijk document bij deze aanvraag meesturen)
Anders namelijk:

Omschrijving

Onderstaande volledig invullen en ondertekenen.

Reden en omstandigheden bij het
verlies/diefstal/beschadiging

Heeft u een vermoeden wie het
document nu in bezit heeft?

Nee
Ja, namelijk:

Ondertekening aanvrager
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld.
Ik ben op de hoogte dat:
• het aanvragen van een duplicaat document op grond van valse gegevens strafbaar is
(ingevolge artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht);
• het gebruik van een als vermist opgegeven document bij wet strafbaar is gesteld.
• door deze verklaring het/de oude document(en) van rechtswege is(zijn) vervallen en het
direct bij het CBR divisie CCV moet worden ingeleverd als het wordt teruggevonden;
• bij een onjuiste of valse opgave van vermissing, CBR divisie CCV bepaalt, welke
maatregelen worden getroffen.

Datum
Handtekening

–

–

Plaats uw handtekening binnen het kader.

Vul in dd-mm-jjjj.

