AANVRAAGFORMULIER TMV EXAMEN VAKBEKWAAMHEID
als bedoeld in de door de Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid SKO opgestelde Regelingen SRZ betreffende de
certificatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken

Ik wil examen doen voor

 Taxateur
 Veilinghouder

Vakgebied
(Kijk op www.federatie-tmv.nl voor de benamingen van de
vakgebieden)

Heeft u dit examen reeds eerder gemaakt?

 Nee
 Ja, in……………………..(jaar)

Deelname

 Volledig examen (theorie en praktijk)
 Alleen theorie*
 Alleen praktijk*

Op welke datum prefereert u examen te
doen? Noem de exacte datum indien
bekend, check hiervoor de website.

 **……………………..............................................

* Indien u een herexamen doet, kunt u volstaan met het invullen van punt 1, 2 en 5 en de ondertekening. Kopieën van
de gevraagde documenten zijn niet nodig. Wel dient u zich te kunnen identificeren ten tijde van het examen.
** Het vakexamen vindt uitsluitend plaats bij voldoende aanmeldingen. Afhankelijk van het vakexamen vindt het
theorie- en praktijkgedeelte op dezelfde dag plaats.

1.

Personalia

Voorletters en achternaam
Bij gehuwde vrouwen: meisjesachternaam
Roepnaam
Adres
Postcode en plaats

Telefoonnummer
E-mail
Mobiel nummer
Bij een aantal examens maken we gebruik
van een groep via “Whats App”:

Hebt u de beschikking over “Whats app”:
 Ja

 Nee

Bent u akkoord om deel te nemen aan een “Groeps
Whats App” gerelateerd aan het examen?
 Ja

2.

 Nee

Huidige werkgever / beroep

Functie
Bedrijfsnaam
Bedrijfsadres
Postcode en vestigingsplaats
Telefoonnummer
Website
E-mail

3.

Opleiding en ervaring

Als bijlage dient u uw cv toe te voegen met daarop minimaal de volgende gegevens:






hoogst genoten middelbare schoolopleiding met jaartal van diploma
theoretische studie/opleiding (vakdiploma’s apart vermelden met jaartal)
praktische relevante ervaring (functies in perioden aangeven)
aangeven bij wie en in welke andere functies u na uw schoolopleiding werkzaam bent
geweest? (functies in perioden aangeven)
aangeven sinds wanneer u taxaties verricht op het vakgebied waarin u nu examen
wenst te doen en wie uw opdrachtgevers in het algemeen zijn (particulieren,
assuradeuren, bedrijven, rechtbanken, expertisebureaus etc.)
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4.

Referenties

Het vak van taxateur staat gelijk aan integriteit en vertrouwen. In dat kader vragen wij om een
opgave van namen en volledige adressen van een viertal te goeder naam en faam
bekend staande personen, niet zijnde de werkgever, die desgewenst omtrent uw
vakkennis inlichtingen kunnen verstrekken.
1.
2.
3.
4.

5.

Facturatie

De kosten die gepaard gaan met het vakbekwaamheidexamen worden aan u persoonlijk in
rekening gebracht. Indien er een ander factuuradres gewenst is, dan dit graag hieronder
aangeven, evenals een ordernummer indien van toepassing. De gelden dienen te zijn voldaan
voorafgaand aan de datum van het examen. Bij niet tijdige betaling kunt u worden uitgesloten
van het examen.
 Ander factuuradres:
(Bedrijfs)naam
Contactpersoon / afdeling
Adres
Postcode en plaats
Ordernummer (leeglaten indien niet van
toepassing)
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6.

Bijlagen

-

Twee door aanvrager opgestelde taxatierapporten waarvan de klantgegevens zijn
geanonimiseerd
Uw CV met genoemde informatie (zoals vermeld bij punt 3)
Kopie ID bewijs

-

Verklaring omtrent het gedrag
Zodra de examendatum definitief is zal door het examensecretariaat de aanvraag voor een
“verklaring omtrent het gedrag”, de zogenoemde VOG, worden ingediend. U ontvangt via mail
een link waarmee u zelf de aanvraag moet doen. Nadat u de VOG heeft ontvangen dient u een
gescande versie te mailen naar info@federatie-tmv.nl Dit moet ontvangen zijn voorafgaand aan
de examendatum.

Aldus naar waarheid ingevuld op __________________ te __________________________

Handtekening:

__________________________
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