Toelatingsvoorwaarden CCV-examens

Altijd een wettig legitimatiebewijs meenemen naar het examen.
AANVULLENDE VOORWAARDEN
Verkeer C en D

Voor aanvang van het examen dient u te tonen:
- Een Nederlands of geldig EG/EER rijbewijs B.
of Een geldige Verklaring van rijvaardigheid B of een geldig uitslagformulier voor de categorie B.
of Een geldig theoriecertificaat B.
Indien u niet in Nederland woont en Verkeer C of D uitsluitend ter verkrijging van het CCV-B diploma aflegt, mag u ook een geldig door een niet
EG/EER land afgegeven rijbewijs vergelijkbaar met de categorie C resp. D tonen.

Praktijkexamens C, D, E bij C, E bij D of Vakrijproef
Voor aanvang van het examen C*) of D dient u te tonen:
I. De geldige uitslagformulieren van onderstaande examens (indien korter dan een maand geleden behaald):
- Verkeer C resp. D;
- Techniek;
- Administratie Goederen- resp. Personenvervoer.
of Een geldig bewijs voor de betreffende categorie afgegeven door het daartoe bevoegde militaire gezag.
II. Een Nederlands of een geldig EG/EER rijbewijs B.
Voor aanvang van het examen E bij C*) of E bij D dient u te tonen:
Een Nederlands of geldig EG/EER rijbewijs voor het trekkende motorvoertuig.
Voor aanvang van het examen Vakrijproef dient u te tonen:
Een geldig rijbewijs voor de categorie E bij C.

*) Uitsluitend voor aanvang van het examen C of E bij C geldt dat, indien u in het kader van het leerlingstelsel een opleiding volgt tot

beroepschauffeur in het goederenvervoer, u dient te tonen:
Alleen voor C: De geldige uitslagformulieren van onderstaande examens (indien korter dan een maand geleden behaald):
- Verkeer C;
- Techniek;
- Administratie Goederen
II. Een geldige Verklaring van rijvaardigheid of een geldig uitslagformulier voor de categorie B resp. C.
III. Een verklaring afgegeven door VTL waaruit blijkt dat u de hiervoor genoemde opleiding volgt.
I.

Praktijkexamens Ambulancevervoer + Directiechauffeur

Voor aanvang het examen dient u een geldig EG/EER rijbewijs B te tonen.

Praktijkexamens Chauffeursdiploma Taxi

Voor aanvang van het examen dient u een geldig EG/EER rijbewijs B te tonen. Tevens dient u te beschikken over een voertuig dat voldoet aan de
voertuigeisen Taxi. Deze kunt u raadplegen op onze website.
Voor het taxi-examen praktijk volledig (TVP) dient u tevens een stadsplattegrond van de plaats waarover u mondeling getoetst wilt worden, bij u te
hebben. Deze kaart moet voldoen aan strikte eisen. Deze zijn te vinden op onze website www.cbr.nl/taxi.

Praktijkexamen Doelgroepenvervoer Taxi

Voor aanvang van het examen dient u een geldig EG/EER rijbewijs B te tonen. Tevens dient u zelf voor een rolstoelpassagier te zorgen. Ook dient u
te beschikken over een voertuig dat voldoet aan de voertuigeisen Taxi. Deze kunt u raadplegen op onze website.
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Wij raden u aan deze oproep mee te nemen naar uw examen.
U dient 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.
Zonder de vereiste documenten nemen wij het examen niet af
Door onbevoegden gelamineerde documenten of documenten die dermate beschadigd zijn dat de echtheidscontroles en/of identiteitscontroles
niet meer kunnen worden uitgevoerd, worden niet geaccepteerd.
Bij schriftelijke examens zelf zwart of donkerblauw schrijvend schrijfgerei meenemen. Het is niet toegestaan examenvragen op welke manier dan
ook te vermenigvuldigen. Overtreding zal leiden tot uitsluiting van het examen.
Bij de praktijkexamens dient u te verschijnen met een motorrijtuig of samenstel van voertuigen dat geschikt is voor het betreffende examen.
Als u op het vastgestelde tijdstip niet kunt verschijnen, vraag dan uw opleider naar de mogelijkheid van ruiling. Door CCV wordt geen uitstel
verleend.
Het verdient aanbeveling uw opleider te vragen het praktijk of mondeling theorie-examen bij te wonen. Dit is meestal mogelijk. Deze kan dan zelf
waarnemen in hoeverre u het geleerde in de praktijk brengt.
Theorie-examens (voor het praktijkexamen C/D en/of CCV-B) met tolk kunnen uitsluitend worden afgelegd, als is voldaan aan de
aanvraagvoorwaarden en de tolk afkomstig is van één van de door CCV aangewezen organisaties.
Het gebruik van mobiele telefoons, portofoons etc. is tijdens het examen verboden, u dient deze vóór het examen uit te schakelen.
CCV gaat ervan uit dat kandidaten kennis hebben genomen van de examenvoorwaarden en reglementen. Raadpleeg daarvoor www.cbr.nl. Voor
uitgebreide informatie over andere zaken kunt u tevens de website raadplegen of contact opnemen (070) 372 07 00.
Deze examenoproep geldt niet als tijdelijke vrijstelling van diplomabezit zoals bedoeld in de betreffende artikelen van het Arbeidstijdenbesluit
vervoer.

Voor alle examens geldt dat indien u niet op tijd aanwezig bent, het examen geen doorgang kan vinden.

CCV wenst u veel succes.
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