Inschrijving voor het theoretisch examen
De inschrijving verloopt als volgt:
° De inschrijving gebeurt online aan de hand van uw ID-kaart (link zie lager). Voor buitenlanders die geen
Belgische identiteitskaart hebben is op de site een speciale procedure voorzien.
° U geeft aan voor welk(e) examen(s) u zich wenst in te schrijven en kiest de plaats en het tijdstip van het examen.
° U zal dan een mail ontvangen met de vraag om het inschrijvingsgeld te storten op het rekeningnummer en met
de gestructureerde mededeling die in de mail vermeld staan. Bij ELKE inschrijving dient u voor ELK examen
afzonderlijk 38 euro te betalen (zie modulaire opbouw).
° Uiterlijk 1 week voor de datum van het examen dienen wij het geld te ontvangen.
° Na ontvangst van de betaling ontvangt u een bevestiging en een uitnodiging voor het examen. Op deze
uitnodiging staat uw uniek examennummer dat u nodig hebt om aan het examen deel te nemen.
° OPGELET: zonder betaling of bij te late betaling kan het examen NIET doorgaan!

Modulaire opbouw
° De theoretische examens gebeuren stapsgewijs en zijn modulair: indien u een algemeen stuurbrevet wenst te
bekomen dient u 2 examens af te leggen:

o

Beperkt stuurbrevet;

o

Aanvulling tot algemeen stuurbrevet.

° De kandidaat moet zich apart voor beide examens inschrijven en betaalt voor elk examen telkens 38 euro. Na
tijdige betaling ontvangt de kandidaat voor beide examens apart een uitnodigingsbrief.

Meenemen op het examen:
° Vergeet zeker niet de uitnodigingen voor de examens (met het uniek examennummer) samen met uw ID kaart
mee te brengen naar het examen.

Resultaat
° Na afloop van het examen zal u dezelfde dag nog per mail uw resultaten ontvangen. Indien u niet geslaagd bent,
zal u de hele procedure voor het theoretisch examen (inschrijving, betaling, examen afleggen) opnieuw moeten
doorlopen.
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