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Heb je een dyslexieverklaring?
Dan kun je binnen 14 dagen na afloop  
van je examen de toeslag terugvragen. 
Stuur de dyslexieverklaring met dit 
formulier mee. Dit hoeft niet als je 
de dyslexieverklaring al eerder hebt 
ingediend.

Als je dyslexieverklaring niet vooraf 
goedgekeurd is, stuur deze dan  
mee ter beoordeling.

Heb je vragen? 
Op www.cbr.nl vind je meer informatie.  
Je kunt ook onze klantenservice bellen  
op 088 227 77 00. 
De klantenservice is bereikbaar  
van maandag tot en met vrijdag  
van 08.00 tot 17.30 uur.

Privacy
CBR verwerkt uw persoonsgegevens 
voor de behandeling van uw aanvraag op 

grond van onze publiekrechtelijke taak en 
voor het verbeteren van en rapporteren 
over de dienstverlening. Meer informatie 
vindt u op www.cbr.nl/privacy. 
De functionaris gegevensbescherming  
is bereikbaar via privacy@cbr.nl.

Jouw persoonlijke gegevens 
Voorletters en voornaam 

Achternaam

Burgerservicenummer 

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres

De betaling

Wat was de examendatum?

Op welk IBAN wil je de  
toeslag terugontvangen?

IBAN

op naam van

woonplaats

 Ben je getrouwd? Vul dan alleen jouw geboortenaam in.

Ondertekening
Datum

Handtekening

Naar CBR sturen
Als je dyslexieverklaring niet  
vooraf goedgekeurd is, stuur  
deze dan mee ter beoordeling.

 Ik heb het gevraagde bewijsstuk meegestuurd met dit formulier.

CBR
afdeling Planning
Postbus 7936
5605 SH  Eindhoven

 Vul in de datum van ondertekening.

 Plaats jouw handtekening binnen het kader.
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 Je vindt dit nummer op je paspoort of identiteitskaart.

Stuur dit ondertekende formulier incl. bijlage(n) in een gefrankeerde 
envelop per post naar:

Terugvragen
Toeslag theorie-examen extra tijd 

 Vul in als dd-mm-jjjj.

 Vul in als dd-mm-jjjj.

www.cbr.nl

	infotekst: Lukt het invullen niet, dan eerst bewaren en vervolgens openen met Acrobat Reader en dan het formulier invullen.
	i-01: 
	button_save: 
	button_print: 
	15: 
	16: 
	17: 
	30: 
	20: 
	20-1: 
	20-2: 
	30-1: 
	31: 
	40: 
	40-1: 
	40-2: 
	50: 
	51: 
	52: 
	101-1: 
	101-2: 
	101-3: 
	Selectievakje10: Off


