
CerTech verzorgt de examens en daaraan gerelateerde diensten in opdracht van verschillende opleiders.

Pagina 1 van 2

Examen aanmeldformulier 
Met het ondertekenen van dit formulier verklaart de ondergetekende akkoord te zijn met de 
voorwaarden zoals op pagina 2 van dit formulier vermeld.

Persoonlijke gegevens 

Voorletters: □ Man □ Vrouw

Achternaam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer zakelijk: 

Telefoonnummer privé: 

E-mailadres:

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Examengegevens 
Noteer hier het examen waarvoor de examenkandidaat wordt aangemeld. 

□ Theorie □ Mondeling*
□ zie pag. 2 

Examen:  

Examenvorm: 

Examendatum:  

Betaalt de examenkandidaat het examen zelf, dan wordt hij/zij verzocht zijn/haar handtekening te plaatsen. De factuur 
gaat dan naar bovenstaand adres. 

Handtekening kandidaat: Datum: 

ellis
Doorhalen

ellis
Doorhalen
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Contact- en bedrijfsgegevens 
Uitsluitend invullen indien het bedrijf de opdrachtgever is en het examengeld betaalt. 

□ Man □ VrouwVoorletters contactpersoon: 

Achternaam contactpersoon: 

Bedrijfsnaam: 

Postadres: 

Postcode: 

Plaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

Factuur ontvangen via:

Handtekening opdrachtgever: Datum: 

Factuuradres 
Uitsluitend invullen indien factuuradres anders is dan bovenstaand postadres. 

Bedrijfsnaam: 

Factuuradres: 

Postcode: 

Plaats: 

Inschrijfvoorwaarden examen 

De examenaanmelding dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het examen in het bezit te zijn van CerTech.

Wanneer u zich inschrijft voor een ROVC-cursus dan wordt u automatisch aangemeld voor het eerste 
bijbehorende schriftelijke examen. Inschrijven voor ROVC (her)examens kan ook via de website van ROVC: 
www.rovc.nl/examens. Hier vindt u ook de examendata, -locaties en -kosten van deze examens. 

Mondeling examen 
Wanneer u zich aanmeldt voor een mondeling examen, kan het tijdstip afwijken van dat van het reguliere examen. 

Annuleren 

U kunt uw inschrijving voor het examen uitsluitend schriftelijk en tot 14 dagen voor aanvang van het examen 

kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 14 dagen voor de examendatum blijven de volledige kosten 

verschuldigd.

Aanmelden 
U kunt dit formulier sturen naar info@certech.nl of: CerTech, Postbus 117, 6710 BC Ede.

□ Man

□ Post □ Digitaal




