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Geachte (Kandidaat)Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Motorvoertuigen informeren wij u hierbij over de aankomende NIVREpraktijkexamens 2015.
Titel
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
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PE-punten

: Praktijkexamens Motorvoertuigen
: Motorvoertuigen
: vrijdag 17 april 2015
: Het tijdstip wordt nader bevestigd
: VOC - Structuurbaan 19 - 3439 MA Nieuwegein
: € 425,00, excl. BTW
:-

Inhoud
Voor inschrijving in het Register van de branche Motorvoertuigen dienen Kandidaat-Register-Experts het
NIVRE-VOC theorie en praktijkexamen af te leggen van een specialisme naar keuze. Dit geldt ook voor
het voeren van een tweede specialisme. Hierbij kan een keuze gemaakt worden uit de specialismen:
Autoschade, Caravan en Zwaar Materieel & Techniek.
Tijdens het praktijkexamen komen de volgende praktijkopdrachten aan bod:
 het beoordelen van een schadecalculatie aan de hand van een beschadigde (vracht)auto of
caravan (afhankelijk van de specialisatie);
 het verrichten van waardebepalingen;
 bij het examen Zwaar Materieel & Techniek vindt een technische beoordeling van
onderdelen plaats.
Inschrijving
Voor inschrijving klikt u op de link: Inschrijven examens 2015
Uw inschrijving wordt digitaal bevestigd. Zodra de definitieve examenplanning bekend is, wordt u
hierover tijdig geïnformeerd door VOC.

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 6 maart 2015.
Algemeen
Tijdens alle examens dient u een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen.
VOC voert een veiligheidsbeleid waarbij het dragen van persoonlijke bescherming in de werkplaats
verplicht is. In het geval van de NIVRE- praktijkexamens wordt met name het dragen van
veiligheidsschoenen geadviseerd. Tijdens de NIVRE- praktijkexamens wordt hiervoor een uitzondering
gemaakt, onder de strikte voorwaarden dat VOC niet aansprakelijk is voor eventuele gevolgen die zouden
kunnen ontstaan bij het niet dragen van persoonlijke bescherming.
Bij onvoldoende deelnemers houdt het NIVRE zich het recht voor de examens ter annuleren/verzetten.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met het
secretariaat van het NIVRE, contactpersoon Jolanda Boogerd, tel. 010 – 242 85 55.
Met vriendelijke groet,
Examencommissie branchegroep Motorvoertuigen
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