
 
 

INVULWIJZER EN INFORMATIE                            

 
Aanmelding examen 
 

• Aanmelden voor een examen is uitsluitend mogelijk door inzending van het volledig ingevulde en 
ondertekende inschrijfformulier met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. 

• Het inschrijfformulier dient uiterlijk 2 weken voor de examendatum in het bezit te zijn van de Stichting 
Examenbureau REO.  

• Het verdient aanbeveling inschrijfformulieren per aangetekende post in te sturen. 

• Aanmeldingen die te laat binnenkomen worden niet geaccepteerd. 
 
Invullen inschrijfformulier 
 

• Vul de voorzijde van het inschrijfformulier volledig, goed leesbaar en in BLOKLETTERS in. 

• Kies het examen waaraan u deel wilt nemen en kruis alleen die vakken / modulen aan waarvoor u examen 
wilt doen. 

• U wordt automatisch ingedeeld in een examenregio die het dichtst bij uw woonplaats ligt. U hoeft dus 
geen examenregio in te vullen. Indien u in een afwijkende regio examen af wilt leggen kunt u dit op het 
inschrijfformulier aangeven. 

 
Bevestiging van inschrijving en betaling van het examengeld 
 

• Enige tijd na inzending van het inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging van inschrijving met daarbij  
een acceptgiro waarmee het examengeld kan worden voldaan.  

• Controleer de bevestiging van inschrijving en betaal het verschuldigde examengeld met behulp van de 
acceptgiro. 

• Indien u twee weken na inzending van uw inschrijfformulier nog geen bevestiging met acceptgiro heeft 
ontvangen, neem dan contact op met het examenbureau. 

• Indien een bedrijf of een andere instantie het examengeld voor u voldoet dient men bij betaling altijd het 
inschrijf-/examennummer te vermelden. 

• Indien u verhinderd bent deel te nemen aan het examen dient u zich schriftelijk af te melden. Bij 
annulering tot 5 weken voor de examendatum wordt 70% van het examengeld gerestitueerd. Bij 
annulering tot 2 weken voor het examen wordt 40% van het examengeld gerestitueerd. Bij annulering 
korter dan 2 weken voor het examen is geen restitutie meer mogelijk. 

 
Examenoproep 
 

• Tenminste 7 dagen voor aanvang van het examen ontvangt u een examenoproep.  

• Indien u 7 dagen voor aanvang van het examen nog geen examenoproep heeft ontvangen neem dan 
telefonisch contact op met het examenbureau 

 
Insturen inschrijfformulieren en schriftelijke correspondentie richten aan:  
 

Stichting Examenbureau REO 
Kleidijk 88 

3161 HJ  RHOON 
 

Contact opnemen met de Stichting Examenbureau REO 
 

• Examenbureau REO is telefonisch bereikbaar, van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren, op:  
telefoonnummer: 010-5014414. 

• Op de REO website: www.reo.nl kunt u actuele exameninformatie terugvinden.  

• Ook kunt u per e-mail contact met Stichting Examenbureau REO opnemen: mail@reo.nl 

http://www.reo.nl/
mailto:mail@reo.nl


 

 


