Aanvraagformulier
bewaar

Erkenning directiechauffeur
Waarom dit formulier?
Dit formulier gebruikt u bij het
aanvragen van een erkenning voor
directiechauffeur CCV-D1 en/of
directiechauffeur CCV-D2.
Procedure en ondertekening
Met deze aanvraag verklaar ik dat de
opleider voldoet aan alle eisen die gelden
voor het uitvoeren van de opleiding en de
voorwaarden die genoemd zijn in het
Raamwerk directiechauffeur. Ik draag
er zorg voor dat op iedere vraag voor
aanvullende informatie van CCV, uiterlijk

print

binnen 90 dagen gereageerd wordt. Na
het verstrijken van deze termijn, komt de
aanvraag automatisch te vervallen.
Mail het ingevulde formulier samen met het
opleidingsplan naar ccv.certificering@cbr.nl
of stuur het naar:
CBR, divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk.
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.

Gegevens opleider
Registratienummer
Naam opleider

Vul hier de naam in van uw opleidingsinstituut.

Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres

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

Aanvraag betreft:
Erkenning voor

U kunt meerdere aanvragen aankruisen.

Directiechauffeur CCV-D1
Directiechauffeur CCV-D2

Checklist
Mee te zenden documenten

Opleidingsplan
Lesmateriaal (indien geen ISBN-nummer aanwezig)

E-learning

De theoretische lesstof voor het D1-certificaat moet op individuele basis aangeboden
worden via een online CBT systeem. De eisen voor het CBT systeem staan in het Raamwerk
directiechauffeur.

Ondertekening
Naam
Datum

–

–

Vul de datum in van ondertekening.

Handtekening

Naar CBR sturen

ccv • 416 • 0621

Heeft u alles ingevuld?

Stuur dit ondertekende formulier incl. bijlage(n) naar ccv.certificering@cbr.nl. of in een
gefrankeerde envelop naar:
CBR, divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

