AANMELDFORMULIER THEORIE-EXAMEN
Starterlicentie “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”
Ondergetekende:
Naam:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorletter(s):

------------------------------------------ Roepnaam: ---------------------------------------------------------

Adres:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postcode en plaats:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geboortedatum:

------------------------------------------ Geboorteplaats: --------------------------------------------------

Nationaliteit:

------------------------------------------ Geslacht: M / V

Telefoon:

------------------------------------------ Mobiel:----------------------------------------------------------------

E-mail:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

meldt zich hierbij aan voor deelname aan het theorie-examen ter verkrijging van de starterlicentie
“beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” op:
□ *
□
* voor data verwijzen wij u naar de website www.evm-examen.nl.
Gegevens bedrijf of werkgever:
Naam:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Postcode en plaats:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefoon:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijgevoegd is (indien nog niet ingeleverd) een uittreksel van de Basisregistratie personen (BRP), een
pasfoto en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (indien van toepassing beide zijden).
Verklaring coach:
Onderstaande verklaart dat bovenstaande medewerker tijdens zijn/haar periode als houder van de
starterlicentie “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” begeleid zal worden door
een coach die minimaal 5 jaar in het bezit is van een bewijs van vakbekwaamheid “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.
Naam coach:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registratienummer coach:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: ________________________

Handtekening: _____________________

Bijgevoegd is een kopie van het bewijs van vakbekwaamheid “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” van de coach.
Z.O.Z.

De kosten voor het theorie-examen starterlicentie bedragen € 50,00 excl. 21% BTW (in combinatie
met de opleiding bij de prijs inbegrepen; kosten voor het herexamen bedragen € 50,00 excl. 21%
BTW); u ontvangt hiervoor een factuur.
Factuuradres (indien afwijkend van adres werkgever):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorts wordt hierbij verklaard dat er geen bezwaar is tegen het verstrekken van het behaalde examenresultaat aan de werkgever.
Datum: ___________________

Handtekening: __________________________________

TOELICHTING (starterlicentie)
Deze aanmelding kunt u sturen aan:
EVM, Postbus 350, 6700 AJ Wageningen.
Alleen volledig ingevulde aanmeldingen, voorzien van de benodigde bijlagen, worden na ontvangst
van het verschuldigde bedrag in behandeling genomen. Wanneer de stukken niet compleet zijn heeft
inzending geen zin en zal retournering plaatsvinden, hetgeen vertragingen oplevert.
De kosten voor het theorie-examen starterlicentie bedragen € 50,00 excl. 21% BTW (in combinatie
met de opleiding bij de prijs inbegrepen; kosten herexamen bedragen € 50,00 excl. 21% BTW); u
ontvangt hiervoor een factuur.
Wij willen u erop wijzen dat het examengeld uiterlijk één week voor het examen bij het EVM moet
zijn ontvangen. Niet tijdig ontvangen van het examengeld houdt in dat het examen naar de eerstvolgende datum wordt doorgeschoven. Hiervoor zal € 45,00 (excl. 21% BTW) aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Restitutie zal alleen plaatsvinden wanneer bijzondere, niet door
de aanmelder te beïnvloeden omstandigheden, daartoe aanleiding geven.
Administratiekosten van € 45,00 (excl. 21% BTW) worden bij restitutie in mindering gebracht.
Na ontvangst van de aanmelding en het verschuldigde bedrag wordt een bevestiging/oproep voor
deelname toegezonden.
Voor informatie kan contact worden opgenomen met de administratie van het EVM te Wageningen,
tel. (0317) 42 48 82.

N.B.: GEEF WIJZIGINGEN IN DE VERSTREKTE GEGEVENS TIJDIG SCHRIFTELIJK DOOR AAN
HET EVM.

