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REGELING INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN EN -TARIEVEN  

 

ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES 

 

1.1. Deze regeling bevat de inschrijvingsvoorwaarden en tarieven voor examens van de Stichting 

Examinering VOMES (hierna Stichting.  

1.2. In deze regeling wordt onder een “aanmelder” verstaan de organisatie die een kandidaat 

inschrijft voor een examen. Voor de Stichting is dat de aanmelder voor het afnemen van 

examens voor de aangemelde kandidaten, waaraan ook de factuur voor de examen- en 

eventuele overige kosten worden gezonden.  

1.3.  De (overige) voorwaarden waaronder examenkandidaten kunnen deelnemen aan het examen 

staan in het Algemeen Examenreglement (EXA-VOMES.006) en, indien van toepassing, andere 

door het bestuur of de Examencommissie vastgestelde documenten.  

 

ARTIKEL 2 ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN  

 

2.1 Inschrijvingen voor examens geschieden met behulp van het door de Stichting vastgestelde 

aanmelding- / inschrijvingsformulier zoals deze zijn te vinden op www.vomes-examinering.nl. 

Naar aanleiding van de exameninschrijving ontvangt de aanmelder per e-mail een 

inschrijvingsbevestiging.  

2.2 Bij ontvangst van de inschrijvingsbevestiging is de aanmelder verantwoordelijk voor het 

controleren van de personalia van de examenkandidaat op juist- en volledigheid. Indien de 

gegevens later onjuist blijken, kunnen voor het wijzigen daarvan kosten in rekening worden 

gebracht.  

2.3 Examenkosten worden conform artikel 4 na inschrijving voor het examen bij de aanmelder in 

rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, met dien 

verstande dat de examenkosten uiterlijk de dag voordat het examen plaatsvindt dient te zijn 

voldaan. Indien de examenkosten niet zijn voldaan heeft de examenkandidaat geen toegang tot 

het examen.   

2.4 Indien de examenkandidaat een onvoldoende heeft behaald voor een examen(onderdeel), kan 

per examenonderdeel een herexamen worden afgelegd volgens het Algemeen 

Examenreglement (EXA-VOMES.006). Daarvoor wordt een herkansingstarief in rekening 

gebracht. De kandidaat dient hiervoor opnieuw te worden aangemeld met behulp van het 

aanmelding- / inschrijvingsformulier.  

2.5 De aanmelding voor een examen kan niet worden geannuleerd. Indien de examenkandidaat op 

de dag van het examen(onderdeel) onverhoeds verhinderd is, kan een herexamen worden 

gedaan. Hiervoor wordt ook het herkansingstarief in rekening gebracht. Een dergelijke 

herkansing geldt als examenpoging. In bijzondere gevallen kan een afwijkende regeling worden 

getroffen.  

2.6 De exameninschrijving vervalt twaalf maanden na de datum van de eerste inschrijving. Het 

vervallen van een exameninschrijving wordt door de Stichting niet schriftelijk bevestigd. Er vindt 

geen restitutie van examenkosten plaats.  
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2.7 Op het afnemen van examens is het Algemeen Examenreglement (EXA-VOMES.006) van 

toepassing en op het afnemen van praktijkexamens is tevens het Reglement voor het afnemen 

van praktijkexamens (EXA-VOMES.007) van toepassing.  

2.8 De Stichting is jegens aanmelders van examenkandidaten en jegens de aangemelde 

examenkandidaten niet aansprakelijk voor enige schade in verband met de examenactiviteiten 

en de door de Stichting afgegeven verklaringen. De aanmelder en de kandidaat stemt c.q. 

stemmen hiermee door inschrijving van een examenkandidaat nadrukkelijk in. De aanmelder en 

de examenkandidaat vrijwaart c.q. vrijwaren de Stichting van door de aangemelde 

examenkandidaten en andere derden geleden c.q. te lijden schade in verband met de 

examenactiviteiten en de door de Stichting afgegeven verklaringen. 

 

ARTIKEL 3 IN-COMPANY EXAMEN BASISKENNIS OCE  

 

3.1 Voor het afnemen van een in-company examen gelden de volgende voorwaarden: 

3.1.1 uitgangspunt is dat examens worden afgenomen ten kantore van het secretariaat van 

de Stichting, waarbij datum en locatie wordt vastgesteld door de Stichting en de 

groepsgrootte minimaal 15 personen bedraagt;  

3.1.2 een in-company examen (waaronder wordt verstaan een examen op een datum en 

locatie in overleg te bepalen met de aanmelder) voor minimaal 20 personen is mogelijk 

voor dezelfde examenkosten per examenkandidaat, mits de enkele reisafstand vanaf 

het secretariaat tot de examenlocatie minder is dan 80 kilometer;  

3.1.3 bij een in-company examen voor minder dan 20 personen wordt een in-companytoeslag 

van €265,00 gerekend; 

3.1.4 bij een in-company examen waarbij de afstand vanaf het secretariaat tot de 

examenlocatie (enkele reis) groter is dan 80 kilometer, vindt verrekening van extra 

reiskosten als volgt plaats: €0,45 per kilometer boven de 80 km en reistijd tegen €87,50 

per extra uur (gerekend in naar boven afgeronde hele uren). 

 

ARTIKEL 4 EXAMENTARIEVEN EN OVERIGE TARIEVEN  

 

4.1 In de onderstaande tabellen staan de examentarieven en overige kosten weergegeven 

(exclusief BTW).  

 

Tabel 1: examentarieven Examentarief 

Competentieniveau  

Basiskennis OOO € 230,00  

Assistent Deskundige OOO € 1.575,00  

Deskundige OOO € 1.975,00  

Senior Deskundige OOO € 2.425,00  

Springmeesters € 2.000,00  

Schietmeesters  € 2.000,00  

Industrieel Reinigen € 2.000,00  

Basiskennis VOMES (zonder specialisme) € 230,00  
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Tabel 2: herkansingstarieven Examentarief 

Competentieniveau  

Basiskennis OOO € 95,00  

Assistent Deskundige OOO, onderdeel theorie € 170,00  

Deskundige OOO, onderdeel theorie € 170,00  

(Senior) Deskundige OOO, onderdeel theorie € 260,00  

Assistent Deskundige OOO, onderdeel praktijk (incl. herkenning / identificatie) € 1.000,00  

Deskundige OOO, onderdeel praktijk (incl. herkenning / identificatie) € 1.198,00  

Senior Deskundige OOO, onderdeel praktijk (incl. herkenning / identificatie) € 1.198,00  

(Assistent en Senior) Deskundige OOO, onderdeel OO herkenning / identificatie € 250,00  

Springmeesters € p.m.  

Schietmeesters  € p.m.  

Industrieel Reinigen € p.m.  

Basiskennis VOMES (zonder specialisme) € 95,00  

 

Tabel 3: bijkomende kosten / bijzondere tarieven 

Omschrijving Tarief 

Toeslag mondeling examen Basiskennis OOO / Basiskenis VOMES  € 125,00 

Toeslag mondeling examen Assistent Deskundige OOO € 365,00 

Toeslag examen Basiskennis OO / VOMES in buitenlandse taal € 35,00 

Toeslag examen Assistent Deskundige OOO in buitenlandse taal € 72,50 

Inzage examenwerk bij secretariaat  € 72,50 

Inzage examenwerk bij secretariaat, inclusief vertegenwoordiging Examencommissie € 172,50 

 

4.2 Bij de examentarieven voor competentieniveaus met een examenonderdeel praktijk is / zijn 

inbegrepen de locatiekosten voor het afnemen van het praktijkexamen, de examenleider en de 

twee praktijkexaminatoren. De praktijkexamendagen worden gepland door de Stichting 

Examinering VOMES. Daarbij wordt uitgegaan van minimaal twee praktijkexamenkandidaten 

per dagdeel op een praktijkexamendag. Indien er slechts één kandidaat is voor een dagdeel is 

de Stichting Examinering VOMES gerechtigd om de praktijkexamendag te annuleren, danwel in 

verleg met de aanmelder meerkosten te verrekenen.  

 
 
 
 

 


