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Aanmeldingsformulier voor een herexamen: 

Montage Expert Brandveiligheid 

GEGEVENS HEREXAMENKANDIDAAT: MAN/VROUW (graag omcirkelen) 

Voorletter(s):  _______________________________________ 

Tussenvoegsel: _______________________________________ 

Achternaam:  _______________________________________ 

Privé adres:  _______________________________________ 

Postcode:  _______________________________________ 

Woonplaats:  _______________________________________ 

Geboortedatum: _______________________________________ 

Plaats:   _______________________________________ 

Telefoon privé: _______________________________________ 

Mobiel:  _______________________________________ 

Telefoon werk: _______________________________________ 

Email privé:  _______________________________________ 

Opleidingsinstituut: _______________________________________ 

Datum aanvang opleiding:  _________ _________ _________ 

Ondergetekende meldt zich hierbij aan voor het:  

o HERExamen van de Stichting Register Montage Expert Brandveiligheid 

Kandidaat deed examen op:  _________    _________      ___________ 

WERKGEVER: 
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Naam bedrijf:   _______________________________________ 

T.a.v.:   _______________________________________ 

Postadres:  _______________________________________ 

Postcode/Plaats: _______________________________________ 

Email:   _______________________________________ 

HEREXAMENGELD 

Mits niet inbegrepen in de opleiding bedraagt het herexamengeld: € 75,00. (Ex BTW) 

Betaling dient te zijn voldaan vóór aanvang van het herexamen op: 

Stichting Register Montage Expert Brandveiligheid  –  Sint-Oedenrode 

Rekeningnummer: NL71 KNAB 0731347587 De herexamens worden in principe gehouden 

tegelijk met examens. Vraag naar de examendata bij het secretariaat van de Stichting. 

De examenkandidaat is verantwoordelijk voor de betaling van het herexamengeld. Betaling 

door derden (werkgever) is mogelijk.  Indien betaling door derden wordt gedaan dan 

verklaart ondergetekende (werkgever) de betalingsverplichtingen over te nemen van de op 

dit document genoemde examenkandidaat. Dit is overeenkomstig de Algemene Deelname 

Voorwaarden. Indien de werkgever betaald en mede ondertekend door de 

examenkandidaat dan gaat de kandidaat akkoord met het verstrekken van gegevens die 

betrekking hebben op het herexamen aan de werkgever. 

Naam Bedrijf:  _______________________________________________________ 

Postcode en adres: ___________________________________________________ 

Email:  _______________________________________________________ 

Datum: ________  ___________  ___________ 

 

Handtekening werkgever ________________________________ 

Ondergetekende herexamenkandidaat heeft alle vragen naar waarheid ingevuld en verklaart 

zich akkoord met de Algemene Deelname Voorwaarden. Deze zijn te downloaden onder 

‘Examen’ op onze website www.meb-register.nl 

Naam Examenkandidaat:       ________________________________________ 

 

Handtekening examenkandidaat________________________________________ 

http://www.meb-register.nl/
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Datum: ________  __________  _____________      

Graag deze aanmelding mailen naar: info@meb-register.nl o.v.v. Aanmelden HERexamen. 

NB: Om volledig toegelaten te worden als MEB Deelnemer dient u te voldoen aan alle voorwaarden van de 

stichting. Het MEB examen dat met goed gevolg is afgelegd is daar per 1-12-2016 een onderdeel van. Kijk voor 

meer informatie op www.meb-register.nl / reglementen of bij FAQ 

PRIVACYVERKLARING Stichting Montage Expert Brandveiligheid  

De verwerking van uw persoonsgegevens wordt gedaan door een stichting zonder winstoogmerk. Wij verwerken alleen gegevens van 

(voormalige) leden of personen die regelmatig contact met ons onderhouden. De Stichting Register Montage Expert Brandveiligheid houdt 

zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, 

om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij de wettelijke bewaartermijn. De stichting neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te 

gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te 

corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij ons. Het indienen van een klacht is 

mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het 

verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. 

17 mei 2018 
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