
Aanvullende bepalingen voor Bevoegdheidsverlenging Tachograaf. 
 
Aanvragen examens 

1. Opleider vraagt het examen per email (info@ibki.nl) aan tot 10 (tien) werkdagen voor de 
examendatum. IBKI garandeert bij die termijn de uitvoering van het examen. 

2. Aanvragen binnen 10 (tien) werkdagen voor de examendatum kunnen door IBKI na overleg 
worden gehonoreerd. In dat geval geldt een spoedtoeslag (€ 150,00 (honderdvijftig Euro)). 

3. Opleider stuurt bij de examenaanvraag de benodigde gegevens van de deelnemers mee. 
4. Bovenstaande bepalingen gelden alleen bij groepsaanmeldingen. Individuele deelnemers 

kunnen door de opleider geboekt worden via Mijn IBKI. 
 
Uitnodiging en melding resultaten 

1. Opleider nodigt de deelnemers uit en IBKI stuurt de uitnodiging aan de deelnemers. 
2. IBKI geeft de resultaten door aan de deelnemer en de opleider. 

 
Minimum aantal deelnemers en kosten 

1. Als het examen plaatsvindt op een locatie van de opleider, dan moet het aantal deelnemers 
zijn: 

 minimaal 10 (tien) per examen, maar 

 maximaal 16 (zestien) per examen. 
Deze bepaling geldt niet als gebruik wordt gemaakt van het centrale examenmoment op een 
IBKI-locatie. 

2. De artikelen 3 (NN boekingen) en 7 lid 2 (facturering en betaling) van deze overeenkomst zijn 
niet van toepassing op Tachograaf-examens. Deze kunnen tot 8 (acht) werkdagen voor de 
examendatum kosteloos worden geannuleerd. Vanaf 8 (acht) werkdagen voor de 
examendatum bedragen de kosten bij annulering van een volledig examenmoment het 
volledige examentarief voor Tachograaf-examens voor 10 (tien) deelnemers. 

3. De examentarieven kunt u vinden op www.ibki.nl. 
 
Gebruik IBKI-examenlocaties. 

Wanneer de aanvrager een IBKI-examenlocatie wil gebruiken buiten het centrale 
examenmoment van IBKI, worden de kosten voor het gebruik van deze IBKI-examenlocatie 
apart in rekening gebracht aan de aanvrager. Het tarief kunt u per email opvragen 
(info@ibki.nl)  

 
Vergoeding gebruik faciliteiten Opleider 

Per examen (zie artikel 8) dat wordt afgenomen op de locatie van een bij IBKI bekende 
opleider, kan bij IBKI een vergoeding in rekening worden gebracht. U dient de factuur te 
richten aan Examenservices t.a.v. Crediteurenadministratie, Postbus 2360, 3430 DV 
Nieuwegein onder vermelding van een verplichtingsnummernummer. De factuur kan als PDF 
verstuurd worden naar facturen@examenservices.nl. De voorwaarden van een toetslocatie 
zijn terug te vinden op www.ibki.nl. De opleider is verantwoordelijk voor het voldoen aan alle 
locatie eisen.  
 
 

Aanvullende bepalingen voor examen Tachograaftechnicus. 
 

Aanvragen examens. 
1. Opleider vraagt het examen in overleg met uitvoering examens(uitvoeringexamens@ibki.nl) 

aan. 
2. Bovenstaande bepalingen gelden alleen bij groepsaanmeldingen. Individuele deelnemers 

kunnen door de opleider geboekt worden via Mijn IBKI. 
 

Uitnodiging en melding resultaten 
1. Opleider nodigt de deelnemers uit. 
2. IBKI geeft de resultaten door aan de deelnemer en opleider. 

 
Minimum aantal deelnemers en kosten 

1.  Als het examen plaatsvindt op een locatie van de opleider, dan moet het aantal deelnemers 
zijn: 
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 minimaal 12 (twaalf) per examen, maar 

 maximaal 16 (zestien) per examen. 

 Minder dan 12 moet in overleg met uitvoering examens gedaan worden, en worden er 
kosten in rekening gebracht. 

2. De examentarieven kunt u vinden op www.ibki.nl. 
 
 

Vergoeding gebruik faciliteiten Opleider 
Per examen (zie artikel 8) dat wordt afgenomen op de locatie van een bij IBKI bekende 
opleider, kan bij IBKI een vergoeding in rekening worden gebracht. De vergoeding is bij 
uitvoering examens op te vragen. U dient de factuur te richten aan Examenservices t.a.v. 
Crediteurenadministratie, Postbus 2360, 3430 DV Nieuwegein onder vermelding van een 
verplichtingsnummer. De factuur kan als PDF verstuurd worden naar 
facturen@examenservices.nl. De voorwaarden aan een praktijklocatie zijn terug te vinden op 
www.ibki.nl of op te vragen bij uitvoeringexamens (uitvoeringexamens@ibki.nl). De opleider is 
verantwoordelijk voor het voldoen aan alle locatie eisen.  
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