Aanvraagformulier
Theorie-examen
Met dit formulier kun je het theorie-examen
aanvragen.
Wat moet je doen?
- Vul het formulier helemaal in en onder
teken het:
- Met de ondertekening verklaar je akkoord
te gaan met de examenvoorwaarden. Die
vind je op www.cbr.nl;
- Stuur een kopie van je legitimatiebewijs

bewaar
print

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

mee. De legitimatiebewijzen die het CBR
toestaat vind je hier;
- Betaal je examen door het examentarief
(zie actuele examentarieven) over te
maken op rekeningnummer 670286680,
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.

Heb je vragen? Op www.cbr.nl vind je meer
informatie. Je kunt ook onze klantenservice
bellen: 0900: 0210 (10 cent per minuut).
Op maandag t/m vrijdag van 8 tot half 6.

Jouw persoonlijke gegevens
Voorletters en voornaam
Achternaam

Ben je getrouwd? Vul dan alleen jouw geboortenaam in.

Burgerservicenummer

Je vindt dit nummer op je paspoort of identiteitskaart.

–

Geboortedatum

–

Geboorteplaats
Straat en huisnummer

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.

E-mailadres
Examengegevens
Voor welk voertuig?

auto

motor

Soort examen, klassikaal

Nederlands

Engels

Wanneer kun je niet?

–

–

–

–

–

–

–

–

Vul de periode in waarin je niet beschikbaar bent.

–
Waar wil je examen doen?

Je kunt alleen klassikaal Engels theorie-examen doen voor de auto.

Vul maximaal drie data in.

niet op:

Ik ben afwezig van

bromfiets

–

tot en met

Het klassikaal Engels (auto) examen wordt maar in een beperkt aantal examencentra afgenomen.
Kijk hier waar je klassikaal Engels examen wilt doen. Vul hier een alternatieve plaats in.

Ondertekening
Datum en handtekening

–

–

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

theor • 100 • 0113

Naar CBR sturen
Stuur dit formulier met een kopie
van je legitimatiebewijs in een
gefrankeerde envelop naar:

CBR
Afdeling Planning
Postbus 7936
5605 SH Eindhoven

