
Factuuradres 
of gegevens ouders/verzorgers (verplicht indien leerling <18 is)

Bedrijfsnaam (indien van toepassing)...............................................................................................................

Naam contactpersoon:........................................................... Postcode:...............................................

Adres:...................................................................................... Woonplaats:...........................................

E-mailadres:............................................................................ Telnum:...................................................

Contractant verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld, examens en het 
verschuldigde  cursus- en examengeld voor aanvang van de opleiding en het examen te zullen 
voldoen. Contractant gaat eveneens akkoord met de algemene cursusvoorwaarden van Blom 

Verkeersschool & onze Privacy Statement.

Achternaam: ....................................................................... Volledige voornaam: ...........................................................
(doopnaam)

Voorletters: ........................................................................ Roepnaam: ..........................................................................

Geboortedatum: ................................................................. Geboorteplaats: ..................................................................

Straat+huisnr: ..................................................................... Postcode: ............................................................................

Woonplaats: ........................................................................ E-mailadres: .......................................................................

Telefoonnr: .......................................................................... Mobielnr: ............................................................................

Inschrijfformulier rijbewijs B

Klassikale theoriecursus € 197,50

Online theoriecursus (zelfstudie) € 85,--

Startpakket zonder theorie € 1299,--

Startpakket met theorie € 1467,--

Spoedopleiding € pakket op maat

Flexles (losse les 60 minuten) € 54,--

Intest spoedopleiding €                   82,50

Praktijkexamen €                257,50

TussentijdseToets € 212,50

Gegevens leerling

Opleidingsgegevens

z.o.z. voor aanvragen gezondheidsverklaring en machtigen rijschool!z.o.z. voor aanvragen gezondheidsverklaring en machtigen rijschool!



Aanvragen gezondheidsverklaring & machtigen rijschool
Beste cursist(e),

Je hebt je bij ons ingeschreven voor de opleiding om het autorijbewijs B te behalen, bedankt hiervoor! Een onderdeel 
van het praktijkexamen is de  ‘Verklaring van geschiktheid’ ‘die het CBR afgeeft voordat je het praktijkexamen kunt 
inplannen. Je kunt deze verklaring verkrijgen door op de site van het CBR een Eigen Verklaring/gezondheidsverklaring 
in te vullen, dit moet je persoonlijk doen! 

Om jouw theorie- en praktijkexamen aan te kunnen vragen moet je ons ook machtigen. Deze machtiging is bedoeld 
om je te “beschermen”. Door een rijschool kan er niet zomaar een examen worden aangevraagd. Je mag maar 1 
bepaalde rijschool machtigen. 

Om te kunnen machtigen heb je een DigiD nodig. De aanvraag van een inlogcode en wachtwoord voor DigiD duurt 
ongeveer 5 werkdagen. Via de site van het CBR kun je ons registratienummer ingeven zodat we straks je examen in 
kunnen plannen.

Op cbr.nl staan de stappen omschreven die je moet volgen om ons hiervoor te kunnen te machtigen. 
Ons rijschool/ registratienummer wat je hierbij nodig hebt is 8363R1  Bij de zoekopdracht kun je ook onze hoofdlocatie 
“Etten-Leur” ingeven. 

Gezondheidsverklaring aanvragen. 

Stap 1 
Om de gezondheidsverklaring in te kunnen vullen op de site van het CBR heb je DigiD nodig. 
Mocht je dit nog niet hebben dan moet dit eerst aangevraagd worden via www.digid.nl. 
Het duurt dan enige werkdagen voordat je deze per post thuis ontvangt. 

Stap 2 
Je gaat via onderstaande link naar de site van het CBR en logt in met je Digid 
https://mijn.cbr.nl/nl/Authentication/Login

Stap 3 
Je vult hier de vragen van de gezondheidsverklaring in;
- als je alle vragen met nee kunt beantwoorden volgt meteen de Verklaring van geschiktheid en kunnen we je praktij-
kexamen reserveren
- als je één of meerdere vragen met ja moet beantwoorden kan de verklaring nog niet worden afgegeven en volgt er 
bv. een bezoek aan een medisch specialist of een rijtest. 
Let op dat je de vragen goed leest en naar waarheid beantwoordt. Heb je er vragen over neem dan voor de zekerheid 
even contact met ons op, dit voorkomt misschien onnodige vertraging.
 
Als afsluiting betaal je de kosten voor deze verklaring via iDEAL rechtstreeks aan het CBR. 

Belangrijk! 
Je examen kan niet gereserveerd worden voordat je ons gemachtigd hebt. Voor de praktijk geldt dat ook  de 
Verklaring van geschiktheid moet zijn afgegeven door het CBR, vul dus ruim op tijd deze gezondheidsverklaring in 
om vertraging van je examendatum te  voorkomen.
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