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Inzien van uw examen 
Bij een aantal examens die PBNA afneemt, is het mogelijk om het examen bij PBNA in Zwijndrecht 
op een onderling af te stemmen datum in te zien. Dit geldt echter NIET voor de VCA-examens*.  

 

Kosten 
De kosten die zijn verbonden aan de inzage van het examen bedragen EUR 45,-- (exclusief BTW) 
per examen. 

   

Wat zijn de regels voor inzage 
 Inzage is alleen mogelijk indien u een onvoldoende voor uw examen heeft behaald; 
 Inzage is alleen mogelijk indien u dit aanvraagt binnen 1 maand nadat wij de uitslag hebben 

verstuurd; 
 U kunt uw examen onder toezicht inzien, u krijgt geen inhoudelijke toelichting; 
 Derden mogen uw examen niet inzien; 

 U moet zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Europese 

identiteitskaart); 
 Duur van de inzage is maximaal 60 minuten per examen; 
 Er kan tijdens de inzage niet over de beoordeling of het resultaat worden gediscussieerd; 
 Er mogen geen aantekeningen, foto’s of kopieën worden gemaakt;  
 U kunt een door ons te verstrekken formulier invullen waarmee u bezwaar aantekent tegen de 

inhoud van een of meerdere vragen. 

 

Uw gegevens 
Om uw aanvraag vlot te kunnen verwerken, hebben wij de volgende gegevens van u nodig: 

 

Naam: ___________________________________________ 

Adres: ___________________________________________ 

Telefoonnummer:__________________________________________ 

Geboortedatum: __________________________________________ 

Examen: __________________________deel:_____________ 

Examendatum: ___________________________________________ 

 

Nadat u dit formulier ondertekend heeft ingestuurd, neemt een medewerker van PBNA contact met 
u op om de datum en het tijdstip met u af te spreken. 
 
Ik ga akkoord met de voorwaarden en de kosten die zijn verbonden aan het inzien van het examen 
en zal betalen binnen 30 dagen nadat ik de factuur heb ontvangen. 

 

 
Naam kandidaat:…………………………………..  Handtekening: ………………………………….. 
 

 

 
U kunt dit formulier insturen naar:  

PBNA Postbus 68 3330 AB Zwijndrecht 

examens@pbna.com  
 
 

* Het inzien van een VCA-examen is alleen mogelijk bij VCA Infra te Amersfoort. PBNA maakt voor u een 
afspraak. Ook hierbij is het niet toegestaan aantekeningen of kopieën te maken of derden uw examen in te 
laten zien. De overige voorwaarden lichten wij u op verzoek telefonisch toe. 
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