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Gegevens opleider 
 
Naam van gemachtigde opleider

CBR-opleidernummer

Kruis hier de categorie aan waarvoor  
je de machtiging wilt afgeven.

Jouw persoonlijke gegevens
Burgerservicenummer

Voorletters en achternaam

Geboortedatum 

Adres    Vul je postadres in.

Telefoonnummer overdag

E-mailadres

Ondertekening
Datum

Handtekening

Naar CBR sturen?
Heb je alles ingevuld?

Kun je geen DigiD aanvragen? En kun je 
daardoor je opleider niet via mijn.cbr.nl 
machtigen om een praktijkexamen of toets 
voor jou te reserveren voor auto (B), auto 
met aanhangwagen (BE), bromfiets/brom
mobiel (AM), motor voertuig beheersing 
(AVB) en motor verkeers deelneming (AVD)? 
Dan kun je dit formulier gebruiken om je 
opleider te machtigen. 

Vul het formulier volledig in. Doe je bij je 
opleider een RIS-opleiding (Rijopleiding in 
Stappen), zet dan ook een vinkje in  
 

het vakje ‘RIS’. Stuur het formulier samen 
met een kopie van je geldige 
identiteitsbewijs naar:
CBR, 
Postbus 4046, 
6803 EA Arnhem.

Met je handtekening verklaar je dat  
je bekend bent met de machtigings-
voorwaar den van het CBR (zie www.cbr.nl).
Neem voor de reservering van je examen  
of toets contact op met je opleider.

Heb je vragen?
Op www.cbr.nl vind je meer informatie.  
Je kunt ook bellen met onze Klantenservice 
op nummer 088 227 77 00. Dit kan  
van maandag tot en met vrijdag  
van 9.00 tot 17.00 uur.

Privacy
Het CBR verwerkt je persoonsgegevens 
volgens de privacywet. Meer informatie 
hierover vind je op www.cbr.nl/privacy.
Onze medewerker gegevensbescherming 
bereik je via privacy@cbr.nl of per post via 
postbus 5301, 2280 HH Rijswijk.

Machtiging opleider
Praktijkexamen auto, motor, bromfiets/  
brommobiel en auto met aanhangwagen

 Zie www.cbr.nl/rijschoolzoeker

ToevoegingHuisnummer

Achternaam   Vul je volledige achternaam in.

Plaatsnaam

Straatnaam

Voorletters

Postcode

 Je vindt dit nummer op je paspoort of identiteitskaart.

– –  Vul in als dd-mm-jjjj.
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Voor welke praktijkexamens wil je jouw opleider machtigen? 

 Auto (B)  Rijopleiding in Stappen (RIS)

  Auto met aanhangwagen (BE)

  Tussentijdse toets auto (B)

  Motor voertuigbeheersing (AVB)

  Motor verkeersdeelneming (AVD)

  Bromfiets/brommobiel (AM)

CBR
Postbus 4046
6803 EA Arnhem

 Plaats jouw handtekening binnen het kader.

 Vul de datum van ondertekening in als dd-mm-jjjj.– –

Stuur dit ondertekende formulier met een kopie van je identiteitsbewijs in een 
gefrankeerde envelop per post naar:

https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-halen/vrachtauto/vrachtautorijbewijs-halen.htm
http:// www.cbr.nl
https://www.cbr.nl/privacy
mailto:privacy%40cbr.nl?subject=
https://www.cbr.nl/rijschoolzoeker
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