Aanvraagformulier

bewaar

Theorie-examen

print

te gaan met de examenvoorwaarden.
Die vind je op www.cbr.nl;
- Betaal je examen direct door
het examentarief (zie actuele
examentarieven) over te maken op
IBAN: NL66INGB0670286680, t.n.v.
CBR in Rijswijk. Vermeld daarbij je
burgerservicenummer (BSN) en de
categorie waarvoor je examen wilt doen.
Zonder die vermeldingen kan CBR je
aanvraag niet in behandeling nemen.

Met dit formulier kun je een gewoon
theorie-examen, een examen met extra tijd
of een individueel begeleid examen* voor
de auto, motor of bromfiets aanvragen.
Kijk hier welk examen bij jou past.
*Je kunt het individueel begeleid examen
alleen aanvragen met dit formulier als
je eerst een examen met extra tijd of al
eerder een individueel begeleid examen
hebt gedaan of als je beschikt over een
toegestane verklaring van een specialist.
Wat moet je doen?
- Vul het formulier helemaal in en onder
teken het;
- Met de ondertekening verklaar je akkoord

Wat gebeurt daarna?
Zodra je aanvraag is geaccepteerd ontvang
je van CBR per e-mail een uitnodiging voor
het examen. Die ontvang je uiterlijk drie
weken voor de examendatum.

Heb je vragen?
Op www.cbr.nl vind je meer informatie.
Je 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.

Jouw persoonlijke gegevens
Voorletters en voornaam
Achternaam

Ben je getrouwd? Vul dan alleen jouw geboortenaam in.

Je vindt dit nummer op je paspoort of identiteitskaart.

Burgerservicenummer
Geboortedatum
Straat en huisnummer

–

–

Vul in als dd-mm-jjjj.

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

toevoeging

Postcode en plaats
Telefoonnummer

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

theor • 100 • 0718

E-mailadres
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Examengegevens
Voor welk voertuig en welk
soort examen?

Auto
Gewoon theorie-examen Nederlands
Gewoon theorie-examen Engels
Extra tijd examen (Nederlands)
Extra tijd examen (Engels)			
Individueel begeleid examen (Nederlands)*

tarief
tarief
tarief
tarief
tarief

e 31,50
e 37,00
e 41,80
e 47,30
e 87,45

Je kunt het individueel begeleid examen alleen aanvragen met dit formulier als je eerder een examen extra tijd of
al eerder een individueel begeleid examen hebt afgelegd of als je een verklaring van een specialist meestuurt.
* Wil je examen doen in een andere taal dan Nederlands? Dan moet je een officiële tolk regelen. Dit kan via
TolkenNet.

Motor
Gewoon theorie-examen (alleen Nederlands) tarief e 31,50
Extra tijd examen (alleen Nederlands)
tarief e 41,80
Individueel begeleid examen (Nederlands)* tarief e 87,45
Je kunt het individueel begeleid examen alleen aanvragen met dit formulier als je eerder een examen extra tijd of
al eerder een individueel begeleid examen hebt afgelegd of als je een verklaring van een specialist meestuurt.
* Wil je examen doen in een andere taal dan Nederlands? Dan moet je een officiële tolk regelen. Dit kan via
TolkenNet.

Bromfiets
Gewoon theorie-examen (alleen Nederlands) tarief e 31,50
Extra tijd examen (alleen Nederlands)
tarief e 41,80
Individueel begeleid examen (Nederlands)* tarief e 87,45
Je kunt het individueel begeleid examen alleen aanvragen met dit formulier als je eerder een examen extra tijd of
al eerder een individueel begeleid examen hebt afgelegd of als je een verklaring van een specialist meestuurt.
* Wil je examen doen in een andere taal dan Nederlands? Dan moet je een officiële tolk regelen. Dit kan via
TolkenNet.

Wanneer kun je niet?

Waar wil je examen doen?

Vul de periode in waarin je niet beschikbaar bent.
Ik ben afwezig van

–

–

Vul in als dd-mm-jjjj.

tot en met

–

–

Vul in als dd-mm-jjjj.

Hier vind je de examencentra.

Ondertekening
Datum
Handtekening

–

–

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

Naar CBR sturen
Kruis hier aan als je een verklaring van een specialist mee stuurt.(Alleen van toepassing
voor aanvraag individueel begeleid examen met medische verklaring).

Ik heb een kopie van de gevraagde verklaring van een specialist meegestuurd.
Heb je alles ingevuld?

Stuur dan dit ondertekende formulier incl. bijlage(n) in een gefrankeerde envelop per post naar:
CBR
Afdeling Planning
Postbus 7936
5605 SH Eindhoven
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