
    
   

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

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

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

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

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

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

Gegevens factuuradres (werkgever of uitkerende instantie) 

Bedrijfsnaam: .................................................................... Naam contactpersoon: .......................................................

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

Vestigingsplaats: ................................................................ Telnum: ...............................................................................

E-mailadres contactpersoon:

 ............................................................................................

E-mailadres facturatie:

 ............................................................................................

SOOB subsidie
Aangesloten bij SOOB           Ja             Nee 

Personeelsnummer: ...........................................................

KVK nummer: ....................................................................

BTW nummer: ...................................................................

BTW-verklaring particulieren en niet BTW plichtige organisaties
De ondergetekende verklaart hiermee dat hij/zij
- zich heeft ingeschreven voor een beroepsopleiding voor het rijbewjis C, CE,  D, taxi, ADR of instructeursopleiding dan  
  wel ondergetekende kandidaat heeft aangemeld;
- de kosten van deze opleiding zelf gaat betalen
- niet over een BTW-nummer beschikt en derhalve eventueel verschuldigde  BTW niet kan terugvorderen bij de 
   belastingdienst.

Plaats ......................................  Datum ......................................

  Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met het bovenstaande. 

Code 95 open inschrijvingen

  Contractant verklaart alles 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. Indien  betaling uit blijft door 
  medeopdrachtgever zal de kandidaat zelf aansprakelijk gesteld worden



aamelden gewenste datum Nascholingscursus uren prijs

Praktijkcursussen code 95

W01 Het nieuwe rijden (HNR) [óók middels E-learning] 7 € 365,00

W02 Rijoptimalisatie [óók middels E-learning] 7 € 365,00

W02 Rijoptimalisatie/Manoeuvreren 7 € 365,00

W06 Chauffeur LZV 7/14 v.a. € 1755,00

Theoriecursussen code 95

U01 ADR basis 14 €470,00

U01 ADR basis + tank 14 € 630,00

U01 ADR basis herhaling 14 € 405,00

U01 ADR basis + tank herhaling 14 € 555,00

U24 Chauffeursdag (incl. anti-slipcursus) 7 € 175,00

U07 Criminaliteitspreventie 7 € 175,00

U10 Chauffeur geconditioneerd vervoer 7 € 225,00

U12 Chauffeur veetransport (pluimvee) incl. examen / getuig-
schrift

7 € 275,00

U14 Communicatie en sociale vaardigheden 7 € 175,00

U03 Lading zekeren 7 € 175,00

U19 Leefstijl 7 € 175,00

U20 Fysieke belasting 7 € 175,00

U23 Digitale tachograaf en boordcomputers 7 € 175,00

U37 Veilig werken langs de weg 7 € 175,00

U39 Techniek en Veiligheid 7 € 175,00

U38 Winterdienst 7 € 175,00

U15 Sociale veiligheid & omgaan met agressie 7 € 175,00

U21 EHBO onderweg voor chauffeur 7 € 175,00

U45 Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur 7 € 175,00
 
        Let op!!!: bij aanmelding voor nascholing code95 heeft u het C rijbewijs vóór 10 september 2019 
        behaald of daarna C MET vakbekwaamheid (V3C+praktische toets + toets besloten terrein)

      Is dit niet het geval, dan kan dit NIET MEETELLEN en dient u eerst de VAKBEKWAAMHEID te halen 

Bovengenoemde prijzen zijn excl. BTW en CCV registratiekosten a € 23,95 per persoon per dag en
eventueel voertuig gebruik van Blom maar inclusief koffie/thee, uitgebreide lunch.

076 501 55 35 | info@verkeersschoolblom.nl

Kies hier uw cursus(sen)
Voor E-learningcursussen kunt u terecht op de volgende bladzijde! Keuze uit 15 E-learning cursussen.



aamelden gewenste datum Nascholingscursus uren prijs

Praktijkcursussen code 95 met e-learning
W01 Het nieuwe rijden (HNR) 7 € 365,00

W02 Rijoptimalisatie 7 € 365,00

W02 Rijoptimalisatie BBS 7 € 365,00

Theoriecursussen code 95 met e-learning

U49 ADR vrijstelling 7 €145,00

U07 Criminaliteitspreventie 7 € 145,00

U14 Communicatie en sociale vaardigheden 7 € 145,00

U03 Lading zekeren 7 € 145,00

U19 Leefstijl 7 € 145,00

U20 Fysieke belasting 7 € 145,00

U23 Digitale tachograaf en boordcomputers 7 € 145,00

U37 Veilig werken langs de weg 7 € 145,00

U39 Techniek en Veiligheid 7 € 145,00

U45 Sociale veiligheid & omgaan met agressie 7 € 145,00

U21 EHBO onderweg voor chauffeur 7 € 145,00

U45 Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur 7 € 145,00
 

      Let op!!!: bij aanmelding voor nascholing code95 heeft u het C rijbewijs vóór 10 september 2019 
      behaald of daarna C MET vakbekwaamheid (V3C+praktische toets + toets besloten terrein)

Is dit niet het geval, dan kan dit NIET MEETELLEN en dient u eerst de VAKBEKWAAMHEID te halen 

Bovengenoemde prijzen zijn excl. BTW en CCV registratiekosten a € 23,95 per persoon per dag en
eventueel voertuig gebruik van Blom maar inclusief koffie/thee en een certificaat.

076 501 55 35 | info@verkeersschoolblom.nl

E-learningcursussen 
Let op: vanaf 1 april 2021 mogen er per kandidaat maximaal 3 cursussen met E-Learning per cyclus van 5 jaar. 
4 uur VOORAF thuisstudie en daarna 3 uur klassikaal cursus bij Blom Verkeersschool
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