Aanmelding examen
VNA Leasing I
waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u zich aanmelden
voor het examen VNA Leasing I. Het
examen wordt afgenomen door het IBKI.
De tarieven staan op www.vna-lease.nl.

invullen en terugsturen
Voeg een kopie bij van uw legitimatie-

heeft u nog vragen?
Kijk voor meer informatie op www.ibki.nl
of bel IBKI 030 608 77 66.

bewijs. Stuur het ingevulde formulier
terug naar IBKI, afdeling examenorganisatie, Antwoordnummer 2427,
3430 VB Nieuwegein. Als wij uw
aanmeldingsformulier binnen hebben,
krijgt u van ons een uitnodiging met de
definitieve datum en locatie.

deelnemergegevens
>

uw gegevens

Relatienummer (indien bekend)
Achternaam en voorletters
m

Eerste naam voluit

v

Geboortedatum
Geboorteplaats en -land
Adres
Postcode en plaats
Telefoon (privé)
E-mail
>

toets

Op www.ibki.nl ziet u wat de tarieven zijn.

Voor welke examenmodule(s) wilt u zich

Alleen examen voor module 1

Examen voor modules 1 en 2

aanmelden?

Alleen examen voor module 2

Examen voor modules 1 en 3

Alleen examen voor module 3

Examen voor modules 2 en 3

Examen voor modules 1, 2 en 3

 IVA deelnemers kunnen alleen deze optie kiezen

Opleider (naam opleidingsinstituut)
Op welke datum wilt u zich inschrijven?
Waar wilt u de toets doen?

Nieuwegein

Zwolle

Dordrecht

Anders, te weten:
Zijn er dagen waarop u beslist niet kunt
komen?

Nee

Ja, namelijk:

Het IBKI probeert hier rekening mee te houden bij het plannen van de toets.
Geef wijzigingen dan ook zo snel mogelijk door.

Naar wie kan het IBKI de uitnodiging
voor de toets sturen?

Naar mijzelf

Naar mijn werkgever

Naar het opleidingsinstituut
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betaling
>

machtiging

Wie betaalt de kosten van de toets?

De deelnemer

Het bedrijf

De opleider

Ik machtig Innovam de kosten van het examen van mijn rekening te schrijven.

Op naam van
Plaats
>

ondertekening

Handtekening deelnemer

Ik verklaar dit formulier juist en volledig te hebben ingevuld.

Handtekening werkgever
Bedrijfsstempel
Datum
>

inschrijvingsvoorwaarden

Voor het afleggen van het examen zijn onze inschrijvingsvoorwaarden van toepassing. Deze kunt
u vinden op www.ibki.nl. Door te ondertekenen geeft u aan bekend te zijn met de voorwaarden.
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