AANVRAAGFORMULIER
REGISTRATIE BIJ STICHTING AUDICIENREGISTER
Naam: ………………………………………………………………………….dhr./mevr.
Voorletters:…………………… Geboortedatum: ………………………………………
Privé-adres: ……………………………………………………………………………….
Postcode:……………………….Woonplaats: …………………………………………..
Specifiek persoonlijk e-mailadres (verplicht): …………………………………………
________________________________________________________________
Bedrijfsnaam: ……………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………
Postcode: ………………………Woonplaats: …………………………………………
E-mail (zakelijk) :…………………………………………………………………………
Telefoon: ………………………………..Fax: ………………………………………….
_________________________________________________________________
Omdat de registratie een individuele aangelegenheid is, verstuurt StAr post en
nieuwsbrieven naar uw privé-adres.
Op welk adres wilt u evt. facturen ontvangen:
□ Bovengenoemd privé-adres
□ Bovengenoemd zakelijk adres
□ Afwijkend zakelijk adres: …………………………………………(bijv. hoofdkantoor)
………………………………………….
_________________________________________________________________
1) Diploma's
□ Vakopleiding, crebo-nummer 95181 / 95182

Diplomadatum:……………

□ Vakopleiding, crebo-nummer 91580

Diplomadatum:……………

□ Vakopleiding elders nl.:
Naam opleiding: ………………………………………

Diplomadatum:…………..

Opleidingsinstituut: …………………………………..
Vestigingsplaats ………………………………………

Land: ………………….

2) Verplicht nascholing
□ Otoscopiecursus (indien crebonummer 91580 of vakopleiding elders)
□ Audiometriecursus (indien crebonummer 91580 of vakopleiding elders)
Wij verzoeken u om kopieën van uw diploma’s mee te sturen.

3) Verklaring
Ondergetekende verklaart:
a. in het bezit te zijn van de authentieke diploma's van de afgesloten vakopleiding.
b. in de drie jaren voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier
(en na het behalen van het diploma) bij minimaal 75 hoortoestelgebruikers één of
meer hoortoestellen zelf te hebben aangepast. (mocht u net zijn afgestudeerd
kunt u nog niet aan deze werkervaringeis voldoen en wordt u in eerste instantie
voorwaardelijk geregistreerd).
Deze aanpassingen vonden in meerderheid plaats op de volgende locaties:
1. ---------------------------------------------------2. ---------------------------------------------------3. ----------------------------------------------------

c.

te zullen handelen conform de kwaliteitseisen die aan de vakuitoefening zijn
gesteld (opgenomen in hoofdstuk 2.2 van het handboek).

d. De audicien is op de hoogte van, en stemt in met, de verwerking van alle via
dit aanmeldingsformulier aangedragen gegevens in een relatiebeheersysteem.
e. De audicien is op de hoogte van, en stemt in met, de openbaarmaking van de
geregistreerde gegevens van de audicien via de website
www.audicienregister.nl en/of op een andere geschikte wijze.
f.

De audicien verleent uitdrukkelijk toestemming de geregistreerde gegevens te
controleren en zal aan de controles meewerken.

g. De geregistreerde audicien neemt geen directe eindverantwoordelijkheid voor
aanpassingen, door derden uitgevoerd op een wijze die strijdig is met de
kwaliteitseisen aan de vakuitoefening.
h. akkoord te gaan met het verstrekken van het aantal door hem of haar
behaalde accreditatiepunten aan de werkgever.
i.

akkoord te gaan met het periodiek ontvangen van de StAr-nieuwsbrief.

De aanvrager verklaart het formulier geheel naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum: …………………………………………….
Handtekening audicien:
…………………………………………………….

