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PERSOONLIJKE GEGEVENS (privé) 
 
Initialen    : ……………………………………………………………………………………… 

Tussenvoegsel    : ……………………………………………………………………………………… 

Achternaam    : …………………………………………………………………………… M / V 

Roepnaam    : ……………………………………………………………………………………… 

Titel(s) voor de naam    : ……………………………………………………………………………………… 

Titel(s) achter de naam    : ……………………………………………………………………………………… 

Adres    : ……………………………………………………………………………………… 

Postcode    : ……………………………………………………………………………………… 

Woonplaats    : ……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer    : ……………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum   : ……………………………………………………………………………………… 

Geboorteplaats    : ……………………………………………………………………………………… 

Lid branchevereniging      ja  nee 

Naam branchevereniging(en)    : ……………………………………………………………………………………… 

 

 

ZAKELIJKE GEGEVENS 

Naam werkgever/bedrijf    : ……………………………………………………………………………………… 

Bezoekadres    : ……………………………………………………………………………………… 

Postcode   : ……………………………………………………………………………………… 

Plaats    : ……………………………………………………………………………………… 

(Indien van toepassing gegevens postbus)  : ……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer    : ……………………………………………………………………………………… 

Persoonlijk (zakelijk) e-mailadres    : ……………………………………………………………………………………… 

E-mailadres voor facturatie VgC    : ……………………………………………………………………………………… 

Adres op factuur     Persoonlijk adres             Bedrijfsadres 

Facturatie referentie    : ……………………………………………………………………………………… 

KvK-nummer    : ……………………………………………………………………………………… 

 

Aanvraagformulier EVC-inpassingsregeling 
Certificatieroute voor ervaren makelaars i.v.m. toetreding tot het RM-register van VastgoedCert 
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1. Voor welke kamer(s) wenst u gecertificeerd en geregistreerd te worden? 
s.v.p. de kamer(s) aankruisen die van toepassing is/zijn 

 

 Wonen (W)   

 Bedrijfsmatig Vastgoed (BV)   

 Landelijk Vastgoed (LV)   
  
 
 

2. Toelatingseisen (eerste selectie) 
(bewijsdocumenten toevoegen als bijlage) 

 
 Minimaal 5 jaar ervaring als (zelfstandig) makelaar   

 Minstens 0,6 FTE en niet bijvoorbeeld 1x per maand 

 Aantoonbare inschrijving bij SCVM, RICS, branchevereniging (VBO, VGP, NVR, RICS, internationaal, etc.)    

 CV met relevante diploma’s en opleidingservaring 

 Werkervaring (arbeidsovereenkomst, contract, loonstrook, referenties, e.d.) 

 Bewijs van gevolgde educatie voor het vakgebied van de makelaar (actualiteiten, nascholing) 
  

Hieronder kunnen door u van belang geachte toelichtingen of aanvullingen worden geplaatst. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. Procedure 
Nadat we hebben beoordeeld of u kunt instromen op basis van de EVC-inpassingsregeling (eerste selectie) 
volgt de tweede selectie: het afleggen en behalen van de Niveaumetingen (Theorie + Vakvaardigheden). 
Daarna is toetreding mogelijk tot het K-RMT-register. De weg naar het RM-register (kamer Wonen) kan 
vervolgens verlopen via de hercertificering van K-RMT, waarbij men stapsgewijs toewerkt naar de Praktijktoets 
Register Makelaar met als onderdelen:  
- Kwalificerend Portfolio (inclusief mondeling assessment) 
- Verkoopprijsindicatie afgeven voor 2 objecten (opname, inmeten, rapportage) 
 
NB: Bij  de kamers Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk Vastgoed verloopt dit traject buiten het K-RMT register om. 
 

 
4. Privacybeleid 
Stichting VastgoedCert hecht veel waarde aan uw privacy. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens leeft 
Stichting VastgoedCert de toepasselijke wet- en regelgeving na, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  
 
Het Privacybeleid van Stichting VastgoedCert is van toepassing op elke verwerking van uw persoonsgegevens 
door Stichting VastgoedCert en is te raadplegen via de website.  
 
 

https://www.vastgoedcert.nl/
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5. Ondertekening 
Ondergetekende verklaart middels ondertekening dit formulier naar eer en geweten, duidelijk, stellig en 
zonder voorbehoud te hebben ingevuld. 

 

Naam : ……………………………………………………………………………………… 

 

Plaats : ……………………………………………………………………………………… 

 

Datum : ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Handtekening : ……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

Stuur dit formulier met bewijsstukken (in pdf) én een  
kopie van het legitimatiebewijs naar info@vastgoedcert.nl. 


