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Algemene Deelname Voorwaarden: 

Examenbureau Brandveiligheid 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het examen dat Examenbureau 

Brandveiligheid aanbiedt aan examenkandidaten. Onder examenkandidaat verstaan we 

in deze voorwaarden de natuurlijke persoon die zich bij het Examenbureau 

Brandveiligheid, of een door haar geaccepteerde opleiding heeft ingeschreven voor een 

examen. 

2. Pas nadat het Examenbureau de aanmelding heeft bevestigd en betaling van het 

examengeld is voldaan aan het Examenbureau kan het examen worden afgenomen. 

3. Het examen kan alleen worden afgenomen als deelnemers zich kunnen legitimeren en 

als de aanmeldingsformulieren zijn ondertekend door die persoon die het examen 

aflegd. Tussentijdse wijzigingen moeten op tijd, schriftelijk worden doorgegeven en zijn 

alleen bindend als dit nadrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. 

4. Het examenbureau houdt zich het recht voor om in geval van overmacht of 

omstandigheden die niet waren te voorzien, het examen te annuleren of om de 

examendatum te wijzigen. 

AANMELDEN: 

1. Aanmelden kan door het Aanmeldformulier te downloaden van de website en ingevuld 

op te sturen naar info@examenbureau-brandveiligheid.nl  

2. Na aanmelding voor het examen ontvangt u binnen 14 dagen een verzoek het 

examengeld te voldoen. 

3. De sluitingsdatum voor examenaanmelding is uiterlijk 14 dagen voor het examen. 

LEGITIMATIE: 

1. Kandidaten voor het examen moeten een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen. 

Dit moet overeenstemmen met de inschrijving. 
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BETALING: 

2. Examenkandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor betaling. Betalingen door derden is 

mogelijk. De betalingsverplichting wordt dan voor de examenkandidaat overgenomen. 

Indien derden hun betalingsverplichting niet nakomen gaat deze verplichting 

automatisch over aan de examenkandidaat. 

3. Het Examenbureau-Brandveiligheid kan tot 60 dagen voor aanvang van het examen de 

opgegeven examenbijdrage verhogen of verlagen. 

AFMELDEN: 

1. Als een kandidaat onverhoopt niet op het examen kan verschijnen dan dient hij deze 

conform de voorwaarden van de opleider af te melden en tevens bij het Examenbureau 

schriftelijk te annuleren. Dit moet uiterlijk vijf werkdagen voordat het examen gehouden 

wordt zijn gedaan. Restitutie van het examengeld zal gedaan worden aan degene die 

deze examenkosten heeft voldaan. 

2. Als een kandidaat zich voor het examen wil terugtrekken dan moet hij dit doen tot vijf 

werkdagen voor het examen. Er vind dan restitutie op het examengeld plaats minus 

administratiekosten.  

3. Bij annulering langer dan 14 werkdagen voor het examen worden geen kosten in 

rekening gebracht. 

4. Bij afzeggingen binnen 5 werkdagen blijft het hele examengeld verschuldigd.  

UITSLAG: 

1. De uitslag wordt schriftelijk bekend gemaakt indien betaling is gedaan van het 

examengeld. 

AANSPRAKELIJKHEID:  

5. Het Examenbureau Brandveiligheid is niet aansprakelijk voor schade of kosten die 

ontstaan van de kandidaat op of tijdens het examen op locatie of de reis daar naar toe. 

Dan wel voor het niet doorgaan van een examen wegens omstandigheden. Het 

examenbureau zal dan trachten een alternatief voor te leggen. 

6. In die gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het Examenbureau. In 

bijzondere omstandigheden kunnen afwijkingen van deze Voorwaarden worden 

toegestaan. 

Deze Algemene Deelname Voorwaarden zijn te downloaden op onze website: 

www.examenbureau-brandveiligheid.nl  

Mail: info@examenbureau-brandveiligheid.nl  

Tel: 085-8771198 
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PRIVACYVERKLARING 

De BV Witlox Brandveiligheid verwerkt persoonsgegevens als u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons 

verstrekt. Uw gegevens worden verwerkt voor levering van diensten en voor onze administratie. 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. Witlox Brandveiligheid BV/Examenbureau Brandveiligheid 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 je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te 

trekken. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. 17 mei 2018.

 


