MEER INFORMATIE?
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Vaarbewijzen en examens: www.vamex.nl
Algemene vaarinformatie: www.varendoejesamen.nl
Praktijkopleidingen: www.cwo.nl
Examen Theoretische Kustnavigatie voor varen op zee: www.watersporters.nl/tkn

KLEIN VAARBEWIJS
VEILIG VAREN
In Nederland zijn op dit moment bijna 400.000
personen in het bezit van een Klein Vaarbewijs.
Ongeveer de helft van deze schippers heeft een boot
die niet valt onder de vaarbewijsplicht.
Door het examen vrijwillig te doen, ben je toch goed
op de hoogte van de juiste regels op het water, kennis
van het varen en veiligheidsmaatregelen.
Dit bevordert de veiligheid van jou als schipper en
geeft je bovendien veel meer vertrouwen en
vaarplezier. En je weet nooit of je het vaarbewijs
later in een andere boot nog eens verplicht
nodig hebt!

Postbus 876
2700 AW Zoetermeer
088 456 4567
www.vamex.nl

WANNEER HEB IK EEN VAARBEWIJS NODIG?

HOE HAAL IK EEN VAARBEWIJS?

Het Klein Vaarbewijs is verplicht voor:
• pleziervaartuigen met een lengte
van 15 tot 25 meter.
• motorboten korter dan 15 meter,
die sneller kunnen dan 20 kilometer
per uur door het water, hieronder
vallen ook jetski’s en andere typen
waterscooters.
• bepaalde schepen die bedrijfsmatig
gebruikt worden met een lengte
tussen de 15 en 20 meter.

Examen doen bij VAMEX
Een vaarbewijs haal je door examen te doen bij VAMEX.
Inschrijven voor het examen kan volledig online via de website van VAMEX.
Je kiest voor het examen van je keuze op een van onze vijf locaties
in Nederland. Vervolgens reserveer je een dag en een tijdstip
en betaal je je examen via iDEAL.
• ALKMAAR
Overigens, op deze examenlocaties worden ook examens
• DEN BOSCH
voor het Basiscertificaat Marifonie afgenomen.

WELK VAARBEWIJS HEB IK NODIG?
Klein Vaarbewijs I (KVB1)
Voor het varen op rivieren, kanalen en meren. KVB1 is niet geldig op de
Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (incl. Markermeer en IJmeer),
de Waddenzee, de Eems en de Dollard.
Klein Vaarbewijs II (KVB2)
Voor het varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de
Oosterschelde, het IJsselmeer (incl. Markermeer en IJmeer), de Waddenzee,
de Eems en de Dollard.
Voor een KVB2 moet je zowel slagen voor het examen KVB1 als voor het examen
KVB2.
Een Klein Vaarbewijs is je hele leven lang geldig en is tevens het daarbij behorende
Internationaal Vaarbewijs, het ICC, dat in vele Europese landen wordt verlangd.

Voor het doen van het examen geldt geen minimumleeftijd!
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DORDRECHT
ZOETERMEER
ZWOLLE

Goede voorbereiding
Een goede voorbereiding op het examen Klein Vaarbewijs vormt natuurlijk de
basis voor een goed resultaat. Je kan je via zelfstudie voorbereiden of misschien
volg je liever een cursus via internet of een vaarschool. Dat is vooral een
persoonlijke voorkeur.
Op de website van VAMEX kun je tips en voorbeeldexamens vinden.
Examen doen met de computer
Een examen Klein Vaarbewijs doe je bij VAMEX met de
computer achter een beeldscherm. Het speciaal ontwikkelde
examenprogramma leidt je door de vragen heen en je hoeft
alleen met de muis op het juiste antwoord te klikken.
Het wijst zich vanzelf!
De uitslag wordt direct na afloop van
het examen bekend gemaakt.
Geslaagd? Direct je vaarbewijs
Als je geslaagd bent voor je examen kun
je je vaarbewijs met PIN betalen en wordt
het ter plekke voor je gemaakt.
Je kunt direct met een goed gevoel het water op!
Om het vaarbewijs te krijgen moet je minimaal 18 jaar zijn en voldoen aan de
medische eisen voor de binnenvaart.

