Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing, Milieu en Volksgezondheid (CPMV)
AANMELDING THEORIE - EN PRAKTIJKEXAMEN
Voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen
Ondergetekende
Naam en voornamen:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Geboortedatum:
Nationaliteit:

Mobiel:
Geboorteplaats:
Geslacht

Emailadres:
meldt zich hierbij aan voor deelname aan het theorie -examen op ............... en, indien
geslaagd voor dit theorie- examen, voor het praktijkexamen op .....................
ter verkrijging van het bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren
en houtaantastende organismen.
Gegevens werkgever:
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:

Fax

Contactpersoon:
Emailadres:
Lid branche organisatie NVPB

Ja/Nee*

Voorts wordt hierbij verklaard dat:
a. er geen bezwaar is tegen het verstrekken van het behaalde examenresultaat aan de
werkgever
Datum:

In te vullen door CPMV:
Registratienummer:

Handtekening:

Opgenomen in register:

(datum)

ZIE OMMEZIJDE

TOELICHTING (aanmelding theorie- en praktijkexamen)

Inzending van deze aanmelding dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden aan:
CPMV, Nistelrodeseweg 9a, 5406 PT Uden of per mail info@cpmv.nl.

Indien nog niet ingeleverd bij het CPMV, dienen tevens de volgende bescheiden
ingeleverd te worden.
1.
2.
3.

uittreksel van het persoonsregister van de gemeente
2 recente pasfoto’s
een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of
ander reisdocument, waarop de nationaliteit is aangegeven)

De kosten voor het theorie examen bedragen € 105,00 per persoon per examen, de kosten
voor het praktijkexamen inclusief vakbekwaamheidsdiploma bedragen € 525,00 per persoon
per examen. Leden NVPB ontvangen 10% korting op dit tarief. Na ontvangst van de
aanmelding wordt een factuur en een bevestiging voor deelname toegezonden.
Restitutie zal alleen plaatsvinden wanneer bijzondere, niet door de aanmelder te beïnvloeden
omstandigheden, daartoe aanleiding geven. Administratiekosten van € 45,00 worden bij
restitutie in mindering gebracht.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de administratie van het CPMV,
tel. (088) 235 03 88 of email info@cpmv.nl.
NB: GEEF WIJZIGING IN DE VERSTREKTE GEGEVENS TIJDIG SCHRIFTELIJK DOOR
AAN HET CPMV.

