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                            DELF-DALF EXAMENSESSIE van 13 & 14 MEI 2013 
                                       INSCHRIJVINGSFORMULIER  
 

               Het compleet ingevulde inschrijvingsformulier (DEEL I+DEEL II) dient voor  xxx februari ingeleverd te worden 

 (IN BLOKLETTERS INVULLEN)      DEEL I 

1. Gegevens examenkandidaat  

Achternaam    Volledige voornamen         Roepnaam 

Straat en nummer    Postcode          Plaats 

Telefoonnummer    Mobielnummer 

E.mail van uw school            Persoonlijk E-mail adres  

Geboortedatum    Geboorteplaats en  Land    Nationaliteit         

Naam van universiteit/HBO/anders         Studentnummer 

Studierichting           Studiejaar  

Naam bank      Bank-/girorekeningnummer              Rekening op naam van      

2. Gegevens Examen 

Heeft u al een DELF of DALF examen gehaald?   � ja     � nee                  

 � Indien van  ja: waanneer?         Waar ?  
      Wat was uw DEL/DALF kandidaatsnummer?  
      U dient uw voormalige kandidaatsnummer + examenbewijs (attestation de réussite of kopie van uw diploma) op 13/14 mei te tonen.  
  

� Indien van  nee: u krijgt een kandidaatsnummer voor uw inschrijving voor de huidige examensessie in 2012.  Dit nummer 
zal vermeld worden op uw examenoproep. 

 
Zet een kruisje in het vakje van het examen dat u wenst af te leggen :   

Op 13 mei               � A2 Tarief : 80€         � B1 Tarief : 105€      � B1 Pro Tarief : 105€            � B2  Tarief : 105€     � B2 Pro 
Tarief : 105€  

Op 13 & 14 mei  � C1 Tarief : 130€       � C2 Tarief : 130€     

3. Betaling  & Annulering 

Betaling examengeld: 
 

Voorafgaand aan dit examen moet het volledige bedrag dat correspondeert met bovengenoemde keuze betaald zijn aan de Universiteit Utrecht/FNA.  
Dit vindt plaats door middel van het afgeven van een eenmalige machtiging ter automatische incasso. U dient hiervoor het bijgevoegde formulier 
“eenmalige machtiging ter automatische incasso” volledig en juist in te vullen en te ondertekenen � Zie bijgevoerd inschrijvingsformulier deel II.  
De Universiteit Utrecht zal hierna het verschuldigde bedrag van het vermelde bankrekeningnummer afschrijven (incasseren). Uw aanmelding is pas 
geldig indien het examengeld, vóór de sluitingsdatum, bijgeschreven is op de bankrekening van de Universiteit Utrecht/FNA. Het is dus van groot 
belang dat er voldoende saldo op het door uw vermelde bankrekeningnummer aanwezig is. Na ontvangst van het examengeld bent u definitief 
aangemeld voor het examen.  

 
Annuleringsvoorwaarden door examenkandidaat: 

1. Bij ziekte dient een originele verklaring van een arts (geen kopie of fax) samen met de oproep voor het examen, binnen 3 weken na het examen, 
per post gestuurd te worden. Nadat de uitslagen van de examensessie zijn verzonden en onder aftrek van € 25 administratiekosten per examen, 
wordt het examengeld terugbetaald.  

2. Het is niet mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een examen in de volgende examenperiode. Het is niet mogelijk uw inschrijving over te 
dragen aan derden. 

3. Het is niet mogelijk na het versturen van uw aanmeldingsformulier te annuleren zonder geldige redenen, zoals hierboven genoemd. U verplicht 
zich bij deze tot het betalen van het door u verschuldigde bedrag. 

             


