Bevestiging reservering

Afdrukdatum:

Kandidaatsnummer:
1e Voornaam voluit:
Geboren op :
Geboren te:
Tafelnummer:
Instructeur nummer:
Voertuignummer:
Product code:
Examen datum:
locatie:

Geachte heer, mevrouw
We nodigen u uit voor het examen B (Personenauto) op
volgende adres:

om

uur. U wordt verwacht op het

Restaurant De Druiventros
Tafelnummer:

Bosscheweg 11
5056 PP BERKEL-ENSCHOT

Uw aanvraag is ingediend door Autorijschool Car-In (4042K8). De reservering is gemaakt op 10-08-2009.
Wij verzoeken u de onderstaande informatie goed door te lezen en deze reserveringsbevestiging mee te nemen.
Wij wensen u veel succes.
Toelatingseisen / meenemen naar het examen:
- een geldig legitimatiebewijs;
- een geldige en voldoende uitslag van het theorie-examen B / eventueel geldig rijbewijs B-automaat;
- het ingevulde formulier Zelfreflectie kandidaat, dat nodig is voor het eindgesprek;
- eventueel het adviesformulier van uw tussentijdse toets;
- een voor dit examen geschikt motorvoertuig;
- deze reserveringsbevestiging.
Wij verzoeken u uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn op de examenlocatie. Het gebruik van mobiele
telefoons, portofoons en dergelijke is tijdens het examen verboden. Schakelt u deze vóór het rijexamen uit.
Voor aanvang van het rijexamen komen er een aantal zaken aan de orde, waaronder:
- controleren van uw legitimatiebewijs;
- controleren of de gegevens in het CBR systeem overeenkomen met uw personalia;
- u ondertekent deze reserveringsbevestiging / Eigen verklaring in het bijzijn van de examinator;
- u leest een kenteken op 25 meter afstand;
- steekproefsgewijs controleert de examinator samen met u de noodzakelijke autoverlichting;
- bij of in de auto wordt u een aantal (technische) vragen gesteld.
Tijdens het examen wordt van u zelfstandig rijgedrag verwacht. Dit houdt onder andere in dat:
- u zelf op de verkeerstekens let;
- u zelf op tekens van andere weggebruikers let en zonodig hier op reageert;
- u uw rijstijl (binnen de verkeersregels) aanpast aan het overige verkeer, de verkeersomstandigheden en de aard en de toestand van
de weg;
- u zonodig zelf beslist om in te halen.
Tijdens het rijexamen voert u twee bijzondere manoeuvres uit. Daarbij rijdt u in ieder geval een stukje achteruit. Ook krijgt u de
opdracht om ongeveer 10 tot 15 minuten zelfstandig een route te rijden. De examinator zal u tevens enkele vragen stellen over een
bepaalde verkeerssituatie die u bent tegengekomen tijdens de examenrit.
Meteen na het rijexamen deelt de examinator u de uitslag mede. Daarna wordt uw prestatie besproken in combinatie met de
antwoorden die u hebt gegeven op het formulier Zelfreflectie.
Voor onze examenvoorwaarden verwijzen wij u naar uw opleider. Ook zijn ze op onze website www.cbr.nl te downloaden. Indien u niet
over een internetverbinding beschikt, kunt u de examenvoorwaarden ook telefonisch opvragen bij het CBR. Het telefoonnummer is
(070) 372 05 00. Wij raden u aan de examenvoorwaarden voor het examen goed door te lezen.

