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Disclaimer
Uitingen van derden, zoals adverteerders, externe
auteurs en geïnterviewden, geven niet noodzakelijkerwijs de mening van het KAD weer.
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Jolanda Rustenhoven

Petra Derks

Examendata
Starterlicentie

Praktijkexamen

Woensdag 3 juli
Maandag 12 augustus
Donderdag 5 september

Donderdag 20 juni
Maandag 24 juni
Dinsdag 9 juli
Dinsdag 24 september

Theorie-examen
Dinsdag 10 september

Ontwikkeling nieuwe website EVM
Het EVM krijgt een nieuwe huisstijl en daarbij hoort een nieuwe website. Vanaf
17 mei is het daardoor tijdelijk niet mogelijk om op de website de data van de
examens op te zoeken.
Voor vragen of aanmeldingen verzoeken wij u vriendelijk ons te bellen op
0317 - 42 48 82 of uw mail te sturen naar info@evm-examen.nl
Wij verwachten dat onze nieuwe website na de zomervakantie volledig in werking is.

Adverteer direct
en effectief
binnen uw
doelgroep.
Voor nieuwe adverteerders geldt een aantrekkelijk
introductietarief!
Neem voor de mogelijkheden contact op met de redactie via:
info@kad.nl of (0317) 41 96 60
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