Aanvraag kandidaat
Praktijkexamen
Wil je praktijkexamen doen zonder
bemiddeling van een rijschool?
Dan kun je dit formulier gebruiken om
je praktijkexamen aan te vragen. Vul het
volledig in. Stuur het samen met een kopie
van je geldige identiteitsbewijs – en bij
een eerste examenaanvraag óók met een
ingevulde Eigen verklaring – naar CBR,
postbus 4046, 6803 EA Arnhem.
Maak het examengeld (zie www.cbr.nl)
over op IBAN: NL66INGB0670286680 ten
name van CBR onder vermelding van je
burgerservicenummer. Daarna reserveert

bewaar
print

het CBR voor jou een examen. Hiervoor
ontvang je uiterlijk drie weken voor de
examendatum een uitnodiging.
Let op:
•	Voor het examen moet je zelf zorgen
voor een voertuig dat voldoet aan de
voertuigeisen.
•	Je kunt met dit formulier geen
	praktijkexamen voor de auto aanvragen als
je al een rijschool hebt gemachtigd om dit
examen te reserveren.
•	De Eigen verklaring kun je ook digitaal
indienen via mijn.cbr.nl.

•	De Eigen verklaring geldt niet voor een
praktijkexamen voor de bromfiets of
brommobiel.
•	Met je handtekening verklaar je dat je
bekend bent met de examenvoorwaarden
van het CBR (zie www.cbr.nl).
Heb je vragen?
Op www.cbr.nl vind je meer informatie. Je
kunt ook onze Klantenservice bellen:
0900 0210 (60 cent per gesprek).
Op maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 17.30 uur.

Jouw persoonlijke gegevens
Burgerservicenummer
Voorletters en achternaam
–

Geboortedatum
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
Categorie

eerste aanvraag		
herexamen
AVB		
motor voertuigbeheersing

voor:

AVD			
motor verkeersdeelneming

voor:

Noteer hier A1, A2 of A.
Noteer hier A1, A2 ‘getrapt’, A2 ‘rechtstreeks’,
A ‘getrapt’ of A ‘rechtstreeks’.

AVD TTT

motor verkeersdeelneming
tussentijdse toets		
voor:

Noteer hier A1, A2 of A.

AM2

bromfiets

AM4

brommobiel

B

auto		voor:

Vul alleen in als het gaat om RIS of
faalangst.

BE		
auto met aanhangwagen

B TTT

auto tussentijdse toets

BE TTT

auto met aanhangwagen tussentijdse toets

ga verder op de achterkant
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Verzoeken
Het CBR houdt bij het indelen zo veel
mogelijk rekening met jouw mogelijkheden.
Hiernaast kun je aangeven wanneer je geen
examen kunt doen.

niet op

Noteer hier op welke doordeweekse dag je niet kunt.

niet op

Noteer hier maximaal 3 data waarop je niet kunt.

niet op zaterdag (als je niet op zaterdag kunt, kruis je dit vakje aan).
afwezig van

t/m

Vul de periode in waarin je niet kunt.

examen in andere taal dan Nederlands (je moet zelf voor een tolk zorgen).
Vul hier de taal in waarin je het examen wilt doen.

Examenlocatie
Kies hier de locatie

Hier vind je de CBR-locaties.

Eigen verklaring
Je Eigen verklaring is

meegestuurd met de aanvraag.
digitaal ingediend via mijn.cbr.nl.

Ondertekening
Datum en handtekening

–

–

Vul de datum in van ondertekening.

rijvaard • 104 • 0814

Plaats jouw handtekening binnen het kader.

