Aanvraag certificaat
Amateurexamen
HAREC / Novice

Over dit formulier
• U kunt dit formulier digitaal invullen en ondertekenen.
• Gegevens worden niet automatisch aangevuld zoals bij een
combinatie van postcode en huisnummer.
• Verplichte velden kunt u herkennen aan de rode rand om het
invulveld.
• Na het plaatsen van de digitale handtekening krijgt u de
mogelijkheid om het formulier te verzenden.

Stuur uw aanvraag
per e-mail met digitale ondertekening
Of per post naar
Agentschap Telecom
Postbus 450, 9700 AL Groningen
Meer informatie
Klantcontactcentrum: 050 587 74 44
www.agentschaptelecom.nl

1

Certificaat aanvragen
> Waarmee u bekend bent bij Agentschap Telecom.

1.1 Relatienummer
1.2 U wenst het volgende certificaat

2

ja

> U bent in Nederland geslaagd voor het F- examen (voorheen Radiotechniek en voorschriften I).

Novice

> U bent in Nederland geslaagd voor het N-examen (voorheen Radiotechniek en voorschriften II).

Voor HAREC geldt de aanbeveling T/R 61-02. Nederland heeft deze aanbeveling ondertekend.
Voor het Novice certificaat geldt Report 32. Nederland heeft dit “Report” ondertekend.

Gegevens aanvrager
> Geen Nederlands Burgerservicenummer? Stuur een kopie van uw identificatiebewijs mee.

2.1 Burgerservicenummer in
Nederland
2.2 Voorna(a)m(en); voluit
2.3 Voorvoegsel
2.4 Geslachtsnaam
2.5 Geboortedatum

3

Woonadres

3.1 Straat
3.2 Huisnummer / toevoeging
3.3 Postcode / plaats

Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Plaats

3.4 Land

4

Contactgegevens

4.1 Telefoonnummer
4.2 E-mailadres
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5

Behaalde amateurradiozendexamen(s)
> Geef aan welk examen u heeft behaald in Nederland. Voeg bewijsstukken toe van examens van vóór 1990.

5.1 F-examen (voorheen Radiotechniek en voorschriften I)
5.2 N-examen (voorheen Radiotechniek en voorschriften II)
5.3 Examen Opnemen en Seinen
morsetekens

6

Facturatie
> U bent een vergoeding verschuldigd voor de verstrekking van het certificaat. U vindt de tarieven op onze website.
U ontvangt een acceptgiroformulier

6.1 Betalingswijze

7

De volgende bijlagen zijn bijgevoegd
> Bijlagen kunt u toevoegen zodra u digitaal heeft ondertekend en de e-mail toepassing is geopend.
Kopie identificatiebewijs (2.1)

7.1 Bijlagen bij beantwoorde
vragen

Bewijsstukken examenresultaat (5)
Eventuele toelichting op de aanvraag

8

Verklaring en ondertekening
- Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

8.1 Naam ondertekenaar
8.2 Datum
8.3 Plaats

8.4 Handtekening

> U kunt dit formulier met een digitale handtekening ondertekenen en daarna direct verzenden. Het enige wat u daarvoor
nodig heeft is een digitale ID. Meer informatie daarover vindt u op onze website. Uw digitale handtekening kunt u
voortaan gebruiken om documenten te ondertekenen.

> Na ondertekening wordt automatisch een e-mail geopend met het formulier als bijlage. Gebeurt dit niet dan kunt u zelf
het formulier versturen naar: pdf_aanvragen@agentschaptelecom.nl.

> Wilt u liever niet digitaal ondertekenen, dan kunt u het ingevulde formulier printen, ondertekenen en met bijlagen per
post opsturen.

Algemene informatie
De CEPT is het vrijwillige samenwerkingsverband tussen Europese administraties op het gebied van post en telecommunicatie. De afspraken die in CEPTverband worden gemaakt staan in een “Recommendation” of in een “Report”.
Met het certificaat kunt u in een aantal CEPT-landen een amateurvergunning aanvragen zonder dat u in dat land opnieuw een amateurradiozendexamen hoeft af
te leggen. Op de website van de ERO (European Radiocommunications Office) kunt u zien in welke landen u terecht kunt. Zie: www.ero.dk > deliverables >
recommendations > zoek het nummer van de Recommendation of Report en > kies ‘implementation’.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (050 587 74 44).

Door Agentschap Telecom in te vullen
8.5 Registratienummer
8.6 Examenresultaat akkoord

ja

nee

8.7 Aantekening morsetelegrafie

ja

nee
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