Machtiging rijschool

bewaar
print

Praktijkexamen A, B en BE
Kun je geen DigiD aanvragen? En kun je
daardoor je rijschool niet via mijn.cbr.nl
machtigen om een praktijkexamen of toets
auto B, auto met aanhangwagen BE,
verkeersdeelneming AVD, motorexamen
voertuigbeheersing AVB voor jou te
reserveren?
Dan kun je dit formulier gebruiken om je
rijschool te machtigen. Vul het volledig in.
Stuur het samen met een kopie van je
geldige identiteitsbewijs naar:
CBR, Postbus 4046, 6803 EA Arnhem.

Met je handtekening verklaar dat je bekend
bent met de machtigingsvoorwaarden van
het CBR (zie www.cbr.nl).
Neem voor de reservering van je examen
of toets contact op met je rijschool.
Heb je vragen?
Op www.cbr.nl vind je meer informatie.
Je 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.

Rijschoolgegevens
Naam van gemachtigde rijschool
CBR-rijschoolnummer

Verkeersschool Cees Vendrik
9

3

6

1

F

0

Zie www.rijschoolgegevens.nl

Voor welke praktijkexamens wil je jouw rijschool machtigen?
Kruis hier de categorie aan waarvoor
je de machtiging wilt afgeven.

✔

Auto B
Auto met aanhangwagen BE
Tussentijdse toets auto B
Motor verkeersdeelneming AVD


Motor voertuigbeheersing AVB

Jouw persoonlijke gegevens
Burgerservicenummer
Voorletters en achternaam

Je vindt dit nummer op je paspoort of identiteitskaart.
Voorletters

–

Geboortedatum
Adres

Vul je postadres in.

Achternaam

Vul je volledige achternaam in.

–

Vul in als dd-mm-jjjj.

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Toevoeging

Plaatsnaam

Telefoonnummer overdag
E-mailadres

Ondertekening
Datum

–

–

Handtekening

Vul de datum in van ondertekening dd-mm-jjjj.
Plaats jouw handtekening binnen het kader.

Naar CBR sturen?

rijvaard • 103 • 0820

Heb je alles ingevuld?

Stuur dit ondertekende formulier met een kopie van je identiteitsbewijs in een
gefrankeerde envelop per post naar:
CBR afdeling klantenservice
Postbus 4046
6803 EA Arnhem

