Dit formulier na downloaden eerst opslaan en vervolgens openen met Acrobat Reader. Volledig
invullen, ondertekenen en daarna per post verzenden.

Machtiging CCV-opleider

bewaar
print

Informatie uitwisseling
Over ccv-examens en trajecten
Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u uw opleider
machtigen om informatie op te vragen
over uw CCV-examens en trajecten.
Medische en vorderingsinformatie zijn
hierbij uitgesloten. De machtiging geldt
voor de duur van maximaal één jaar.
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

Gegevens opleider
Naam opleidingsinstituut*

u ingeschreven staat bij de gemeente.
Bent u niet in de BRP ingeschreven?
Vul dan uw adresgegevens in op
onderstaand formulier. Vul het
formulier volledig in. Stuur het
samen met een kopie van uw geldige
identiteitsbewijs naar: CBR, divisie CCV,
Postbus 1810, 2280 DV Rijswijk of mail
naar klantenservice.ccv@cbr.nl
Door uw handtekening te plaatsen
verklaart u dat u bekend bent met de
machtigingsvoorwaarden van het CBR
(zie www.cbr.nl).
Heeft u vragen?
Op www.cbr.nl vindt u meer
informatie. U kunt ook contact op

nemen met onze klantenservice op
nummer 088 227 77 00.
Dit kan van maandag tot en met vrijdag
van 8.00 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.

Vul de volledige naam van de opleider en het opleidersnummer in zoals deze geregistreerd staan bij het CBR.

CBR-opleidersnummer*
*Deze gegevens kunt u opvragen bij uw opleider.

Persoonlijke gegevens kandidaat
Geen kandidaatsnummer? Dan kunt u dit leeg laten.

Kandidaatsnummer

U vindt dit nummer op uw paspoort of identiteitskaart.

Burgerservicenummer (BSN)
Voorletters en achternaam
Geboortedatum

–

–

Vul in als dd-mm-jjjj.

Geboorteplaats
Telefoonnummer

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

E-mailadres

Bent u niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)?
huisnummer

Vul hier uw volledige adresgegevens in.

toevoeging

Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Ondertekening
Datum

–

Handtekening kandidaat

–

Vul de datum in van ondertekening.
Plaats uw handtekening binnen het kader.

Naar CBR sturen

ccv • 102 • 0319

Heeft u alles ingevuld?

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

