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Toestemmingsverklaring gebruik van Vastgoedcert cursus t.b.v. 
hercertificeringsverplichting K-RMT – Geldig van 1 september 2022 tot 1 januari 2024 

 

Een K-RMT geregistreerde dient iedere 12 maanden bepaalde hercertificeringsbijeenkomsten te volgen. SVMNIVO 

organiseert hiervoor verschillende bijeenkomsten. Het is voor de geregistreerde ook toegestaan om voor de lopende 

hercertificeringsperiode een gevolgde verplichte VastgoedCert-cursus van de kamer Wonen te volgen en te gebruiken 

voor zijn/haar hercertificeringsverplichting. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient men dit formulier volledig en 

naar waarheid in te vullen en binnen 30 dagen na deelname te retourneren aan SVMNIVO tezamen met een kopie 

van de factuur voor de inschrijving voor deze VastgoedCert cursus(sen). 

 

 
Uw persoonsgegevens: 
 

Naam (Let op: bij vrouwen meisjesnaam): 

 

Voorletters:  

 

Voornaam:  

 

Geboortedatum (dd-mm-jjjj): 

 

Geboorteplaats:   

 

Registratienummer K-RMT :  

 
Toelichting bijgewoonde VastgoedCert cursus(sen) 
2 onderwerpen vervangen 1 dag van de K-RMT hercertificering, 1 onderwerp vervangt een 1/2 dag van de K-RMT hercertificering. 
Vink aan welke van toepassing is/zijn. De gevolgde VastgoedCert cursus(sen) mag/mogen slechts eenmalig gebruikt worden en 
mag/mogen niet nogmaals ter vervanging van een andere reguliere bijeenkomst in een volgende of eerdere periode dienen. Ook 
mag de gevolgde cursus niet nogmaals gevolgd worden, ook niet bij een andere opleider, om opnieuw als vervanging voor een 
andere reguliere hercertificeringsbijeenkomst te dienen. Let op: hebt u voor periode 11 reeds gebruik gemaakt van de 
onderwerpen van VastgoedCert van het jaar 2022, dan mag u de onderwerpen van 2023 niet weer voor dezelfde periode 
gebruiken. U mag deze dan wel voor periode 12 gebruiken. 
 

Opleidingsinstituut: 
 
 
Gevolgde onderwerpen:   
 

o Burenrecht/erfdienstbaarheden en ethiek                     Naam docent:………….……………….  Datum:…….……... 

o Ethiek, morele dilemma’s en tucht (dagdeel)  Naam docent:……………….………….  Datum:…….……... 
 

 
Ter vervanging van: 
 
Cursusnaam periode 11: Cursusnaam periode 12: 

o Omgevingswet deel 2 (hele dag) o Verduurzaming in de praktijk (hele dag) 

o Adviesvaardigheden (hele dag) o Alternatieve biedvormen & transparantie (hele dag) 

o Doorgroeien naar RM (hele dag) o Doorgroeien naar RM (hele dag) 

o Anders bouwen, het tekort aan woonruimte 

creatief oplossen hele dag) 

o Actualiteiten huurrecht woonruimte & bestrijding wiet, 

wapens en woonfraude (hele dag) 
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o Trouwen, rouwen, andere emotionele 

gebeurtenissen en nieuwe financieringsvormen 
(hele dag) 

o Nieuwbouw: de klantreis, een optimale klantervaring & 

nevendiensten (hele dag) 

o Ethiek en integriteit in een oververhitte 

woningmarkt (hele dag) 
 

 

 

Verklaring docent:  

1. Hierbij verklaar ik dat bovengenoemde persoon de cursus bij mij heeft bijgewoond vanaf aanvang cursus tot einde 

cursus. 

2. Ik geef toestemming om deze verklaring te verifiëren bij mij en/of het opleidingsinstituut waarvoor ik deze cursus 

heb gegeven. 

 

Verklaring deelnemer: 

1. Hierbij verklaar ik dat ik bovengenoemde cursus heb bijgewoond gedurende de gehele cursus. 

2. Ik geef toestemming dat deze verklaring wordt geverifieerd bij de genoemde docent, opleidingsinstituut, 

VastgoedCert en/of DNV GL. 

 

Betalingsinformatie: 

SVMNIVO brengt EUR 35,- (ex btw) administratiekosten per ingediende toestemmingsverklaring in rekening. De 

factuur hiervoor ontvangt u per e-mail op het e-mailadres dat in uw account bij SVMNIVO staat. Op de factuur staat de 

betaalwijze en de betalingstermijn vermeld. De betalingsvoorschriften van Examenadviesburo zijn hierbij van 

toepassing. Wilt u hier goed op letten?  

 

Wilt u dat de factuur op naam van de werkgever komt te staan? Dan kunt u dat hieronder aangeven.  

(U blijft wel zelf verantwoordelijk voor het doorsturen van de factuur aan uw werkgever en de tijdige betaling!) 

Factuur op naam van de werkgever:  o Ja    o Nee 

Naam werkgever:  _________________________________________________  

Adres werkgever:  _________________________________________________  

Postcode & Woonplaats:  _________________________________________________  

Kostenplaats / o.v.v.:  _________________________________________________  

 

Naar waarheid ingevuld: 

 

Handtekening docent: 
 
 
 
 
 
 
Handtekening geregistreerde: 
 
 
 
 
 
 

 

 

Docent dagdeel 1 
 
 
Datum: 

Docent dagdeel 2 
 
 
 

 
Datum: 

 

 
 
 
 
 
Datum: 
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Dit formulier plus een kopie van de factuur voor de inschrijving voor deze VastgoedCert cursus kunt 

retourneren aan SVMNIVO via e-mail: info@svmnivo.nl.  

Onvolledig ingevulde/ingediende formulieren worden niet in behandeling genomen, evenmin als formulieren 

die meer dan 30 dagen na deelname aan de cursus worden ingeleverd.  

NB: U kunt ook gebruikmaken van de mogelijkheid een open-boek Flextoets Actualiteiten Wonen - af te 

leggen (inschrijven via uw account bij SVMNIVO). U hoeft dan dit formulier niet in te dienen en betaalt geen 

administratiekosten voor de verwerking in uw account.  
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