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Machtig je rijschool cbrffi
met DigiD
Voordat de rijschool het praktiikexamen of een toets voor'de categart§,.,,:,,.:

personenauto l<an aanvragen, moei jij daar eerst toestemming Yoor - ,

geven. Dat doe je met een machtiging. Voordeei hiervan is dat ie airea 
.

een e-mail ontvangt als de riischool een praktiikexamen of toets voor je

heeft gereserveerd. Daarnaast zijn.iouw adresgegevenstautoÍratiseh'.', ,'.::

beschikbaar voor jouw riischool in het reserveringssysteem van het CBR.

Hetmachtigendoejeopmiin.cbr,nImetjeEigiffi,jouwpersoon[ijke
d i gitale legitimatie voor overheidsdiensten.

Ceef je Digim nooit aan een ander. Hieronder staat precies wat ie
moet doen om je riischool te machtigen. De machtiging bliiít getdi tot,, :'

,;,je,bent pslaagd. \{lÍlrf e de machtiging eerder intrekken, kijk dan

' oe,ryvocr'de voorwaarden'

''.-Verdcr is hetgoed orn te weten dat iouw rijschool een praktijk-

' exarràn oítcets alleen op jouw naam kan reserveren. De mogelijk'

lr,.:hsdex orn de examendatum te verplaatsen ziin zeer beperkt.
:, p.;1e i"éouyundaturn dus van te voren goed af met .ie rijschool.

: rHet?nachtigen van:je riischool en het reserveren op naam dragen

i,, glj datje rijschool altild binnen aízienbare tif d een praktiik-

. exarnen voor iou'kan aanvragen.

ri.ischooln u m mer

4474G3 - vraag DrgrU graus aan \
-schrijflË g"Érri['etsnaa. op ]

- binnen 5 dagen in huis --;'

- voer het rijschoolnummer in -\
-kilk oíde naam van de rijschool klopt \

- voer je adresgegevens in !
lees en ga akkoord mct de vooruaarden /

"machtig je rijschool ,,r,'

Dit nummer vind je op
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vraag het rijschoolnummer van

je rijschool
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Geen DigiD
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DigiD

.....) ffi
(............

Je ontvangt per e-mail een

bevestiging van:
- machtiging;
- examenreservering;
- eventuele ruiling;
- eventuele annulering.
Ool< ontvang je als ie gezakt bent
per e-mail het uitslagíormulier.

Jouw rijschool ontvangt:
- een bevestiging van jouw

machtiging per e-mail;
- iouw naam en adresgegevens.
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www.
Digià].nl

mijn.cbr.nl DigiD


