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EXAMENVOORWAARDEN Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL )2015
1. Exameninschrijvingen / aanmeldingen kunnen alléén worden gedaan door een opleidingsinstituut.
Zie verder punt (28)
2. Uiterlijk 3 weken voor de gewenste examendatum wordt het examen aangevraagd bij de SVNL.
3. Na de exameninschrijving ontvangt het opleidingsinstituut een schriftelijke bevestiging.
4. De kosten voor de inschrijving van het (her)examen zijn met ingang van 1 januari 2015:
A.

Per eerste blok waarvan maximaal vier kandidaten gebruik van kunnen maken € 595,00 excl.
BTW. Een reservering is niet mogelijk voor minder dan vier personen.

B.

Voor iedere extra kandidaat (meer dan vier) € 145,00 excl. BTW per kandidaat.

5. Dringend wordt verzocht om bij ontvangst van de inschrijvingsbevestiging en tijdens het examen
de personalia op juistheid en volledigheid te controleren. Indien de gegevens later onjuist blijken,
worden voor het wijzigen administratiekosten in rekening gebracht.
6. Examenkosten worden vooraf in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een nota. De factuur
wordt uiterlijk één week voor het examen toegestuurd. De factuur moet uiterlijk twee weken na
dagtekening van de factuurdatum zijn betaald, door overmaking naar rekeningnummer NL19 RABO
0118 557 963 ten name van Stichting Verkeersregelaars Nederland.
7. Indien de kandidaat een onvoldoende heeft behaald voor het examen, kan een herexamen
worden aangevraagd. De kandidaat dient zich hiervoor aan te melden via het opleidingsinstituut.
8. Indien de examenkandidaat op de dag van het examen onverhoeds verhinderd is, kan eveneens
een herexamen worden aangevraagd onder de genoemde voorwaarden.
9. Er vindt in beginsel geen restitutie van examenkosten plaats, behalve bij aantoonbare overmacht.
9.1 Onder de volgende omstandigheden kunt u in aanmerking komen voor restitutie van reeds
betaald examengeld:
‐ overlijden van de kandidaat of van een naast familielid,
‐ opname in het ziekenhuis,
‐ ziekte zonder opname in het ziekenhuis, maar met een ernstige beperking voor het uitvoeren van
de verkeersregelende taken.

9.2 De restitutie kan pas plaatsvinden na het overleggen van bewijsstukken door de kandidaat en
beoordeling door het bestuur van SVNL.
10. De groepsgrootte is minimaal 4 kandidaten en maximaal 8 per 1‐1‐2013. Bij aanmelding van
minder dan 4 kandidaten wordt het bedrag voor 4 kandidaten in rekening gebracht.
11. Het opleidingsinstituut bepaalt de examenlocatie en geeft deze locatie bij aanmelding van het
examen op aan de SVNL.
12.
Het opleidingsinstituut is zelf verantwoordelijk voor het reserveren van de kruising bij de
wegbeheerder.
13. Het opleidingsinstituut heeft voor het reguliere examen een alternatieve locatie, indien de
locatie niet geschikt blijkt te zijn tijdens het examen. (Bijvoorbeeld bij het afsluiten van toeleidings‐
wegen of onvoldoende verkeersaanbod).
14. Elk examen in het kader van de Regeling Verkeersregelaars 2009 dient te worden bijgewoond en
beoordeeld door een examinator namens het opleidingsinstituut en een aangewezen gedelegeerde
namens de Nederlandse Politieacademie(NPA).
15. Een examen zonder gedelegeerde van de NPA geldt als niet afgenomen.
16. Mocht het examen worden afgelast door de gedelegeerde van de NPA, dan valt dit buiten de
verantwoording van de SVNL.
17. Indien een examen niet kan plaatsvinden door afwezigheid van de gedelegeerde namens de NPA,
wordt het examen alsnog kosteloos, op een zo kort mogelijke termijn en in overleg met de SVNL,
afgenomen.
18. Voorafgaand aan het examen dienen de kandidaten zich te legitimeren middels een geldig
identiteitsbewijs waarop het Burger Service Nummer (BSN) vermeld staat.
19. Tijdens het examen is een examinator van het opleidingsinstituut aanwezig voor het afnemen van
het examen.
20. Het opleidingsinstituut neemt tijdens het examen een volledig ingevulde presentielijst mee, in
tweevoud, waarvan één exemplaar wordt overhandigd aan de gedelegeerde van de NPA.
21. Na het examen stuurt de gedelegeerde van de NPA, zo spoedig mogelijk, de presentielijst met
aantekeningen naar de SVNL.
22. Het opleidingsinstituut stuurt na afloop van het examen de opgemaakte getuigschriften naar het
secretariaat SVNL.
23. De getuigschriften worden bij het secretariaat SVNL voorzien van een uniek kenmerk en worden
aangetekend retour gezonden aan het betreffende opleidingsinstituut.
24. De gegevens van de kandidaten worden uitsluitend gebruikt voor verificatie van het examen en
worden op geen enkele wijze voor andere doeleinden gebruikt.

25. SVNL kan aanvullende vragen stellen en maatregelen treffen om de kredietwaardigheid van een
opleider vast te stellen.
26. In verband met het gestelde onder punt 24 kan SVNL afwijken van de gebruikelijke
betalingsvoorwaarden en aanvullende betalingsvoorwaarden vaststellen voor opleiders.
27. Eveneens kan in verband met het gestelde onder punt 24 SVNL kiezen om voor een bepaalde
opleider géén examen in te plannen.
28. Tevens verzoeken wij u om per e‐mail een KVK‐uittreksel toe te zenden, niet ouder dan 3
maanden. Na ontvangst en goedkeuring van dit uittreksel, is uw inschrijving als opleider definitief.
Bij inschrijving als bedrijf bij de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) dient u aan te tonen
ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel als opleidingsinstituut. Het uittreksel mag niet
ouder zijn dan 3 maanden.

