
Datum ontvangst: KARATE-DO BOND NEDERLAND
Inschrijfformulier Bijzonder Danexamen 

1. PERSOONSGEGEVENS
Voornaam: Geboortedatum: 

Voorletter(s): Vaste telefoon: 

Achternaam: Mobiel nummer: 

Adres: KBN lidnummer: 

Postcode/plaats: KBN lid sinds: 

E-mailadres: Leeftijd op examendag: 

2. SPORTSCHOOLGEGEVENS
Lid van sportschool: Aansluitnummer school: 

Naam leraar: Mobielnummer leraar: 

E-mailadres leraar: Examinator 1e Kyu:  

3. EXAMENGEGEVENS
Examendatum:

Platform:  Voornaam examenpartner: 

Dangraad :  Achternaam examenpartner: 
(waarvoor je op gaat)

Reden van deelname bijzonder danexamen? Kies een reden 
Doet je examenpartner ook examen? ☐ Ja / ☐ Nee

Deed je eerder examen voor deze Dangraad? ☐ Ja / ☐ Nee Zo ja, wanneer: 

4. HANDTEKENINGEN
Kandidaat neemt deel op eigen risico en verklaart, met ondertekening, geen bekende gebreken te hebben.
Daarnaast geeft kandidaat akkoord dat de uitslag worden gedeeld op de KBN website voor promotie doeleinden.

Handtekening examenkandidaat:  Naam tekenbevoegd leraar:

Handtekening bevoegd leraar: 

5. VOOR AANMELDING INSTUREN
o Kopie KBN paspoort:

o Pagina 1: KBN lidnummer + datum uitgifte
o Pagina 2: Personalia
o Pagina 3: Vereniging/school
o Pagina(‘s) met kyu- en/of dangraduaties.

6. BETALING EXAMENGELD
Het examengeld overmaken naar NL53 ABNA 0515 2041 45 (BIC: ABNANL2A)
t.n.v. Karate-do Bond Nederland o.v.v. je naam, KBN lidnummer en examendatum

Eerste en tweede Dan:  €60,00 
Derde en vierde Dan:  €75,00 
Vijfde Dan:   €100,00 
Zesde Dan:   €125,00

7. VOORWAARDEN DEELNAME
Aan de toelatingseisen van de KBN voldoen (wachttijden, leeftijd, KBN lidmaatschap en contributie) 
Sluitingsdatum inschrijving en betaling: uiterlijk 4 weken vóór de examendatum

8. FORMULIER INZENDEN
Per email:   info@kbn.nl
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