Handleiding
Zelf aanmelden voor het examen bevoegdheidsverlenging bij IBKI

Auto Advies J.Speksnijder heeft onderstaand een handleiding gemaakt over hoe u zich zelf
kunt aanmelden voor het examen. Met eventuele vragen over het aanmelden of het examen
kunnen wij u NIET helpen.
Heeft u vragen over het aanmelden of over het examen neem dan contact op met de
examenorganisatie van IBKI.
Deze is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer : 030-608 77 66

Afbeelding. 1

U gaat naar de website: www.ibki.nl
Daar komt u op de pagina zoals hierboven in afbeelding. 1 is weergegeven.
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Afbeelding. 2

Klik op de knop “Mijn IBKI”
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Afbeelding. 3

Klik op het vak “Deelnemer”
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Afbeelding. 4

A

B

C

Er zijn nu 3 mogelijkheden:
A. U heeft al een gebruikersnaam en wachtwoord aangevraagd.
B. U bent al bekent bij IBKI maar heeft nog geen inloggegevens aangevraagd.
C. U heeft nog niet eerder examen gedaan bij IBKI.
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Uitleg mogelijkheden
Afbeelding. 5

gebruikersnaam = uw (apk)pasnummer

A

B

relatienummer = uw (apk)pasnummer
C

A. U heeft al een gebruikersnaam en wachtwoord aangevraagd.
B. U bent al wel bekent bij IBKI maar heeft nog geen inloggegevens aangevraagd.
C. U heeft nog niet eerder examen gedaan bij IBKI.
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Mogelijkheid B. Inloggegevens aanvragen
A. Heeft u al een gebruikersnaam en wachtwoord, ga naar pagina 8
C. Heeft u nog niet eerder examen gedaan bij IBKI, ga naar pagina 7
Afbeelding. 6

relatienummer = uw (apk)pasnummer

Vul in dit veld
In dit voorbeeld typt u dus:
telisman second

De tekst in die in dit vlak staat.
LET OP:
Niet de tekst die hier boven in deze handleiding staat
maar de tekst die bij u op het scherm verschijnt.

U ontvangt binnen enkele dagen (soms al binnen enkele minuten) een emailbericht met daarin
de bevestiging van uw registratie alsmede uw gebruikersnaam en wachtwoord. Daarmee kunt u
inloggen.
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Mogelijkheid C. U heeft niet eerder examen gedaan bij IBKI
A. Heeft u al een gebruikersnaam en wachtwoord, ga naar pagina 8
Afbeelding. 7

Vul alle bovenstaande velden in en druk daarna op de knop Registreren.

U ontvangt binnen enkele dagen een emailbericht met daarin de bevestiging van uw registratie
alsmede uw gebruikersnaam en wachtwoord. Daarmee kunt u inloggen.
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Mogelijkheid A. U heeft al een gebruikersnaam en wachtwoord van IBKI

Afbeelding. 8

gebruikersnaam = uw (apk)pasnummer
wachtwoord

Vul alle bovenstaande velden in en druk daarna op de knop Inloggen.
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Volg onderstaande instructies

Afbeelding. 9

Afbeelding. 9

Klik op Aanmelden
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Volg onderstaande instructies
Afbeelding. 10

Met blauwe pijltje
APK selecteren

Met blauwe pijltje
Personenauto selecteren

Afbeelding. 11

Klik op Next

Wanneer u de juiste keuzes heeft gemaakt zien de invulvelden er uit zoals in afbeelding. 11 hierboven.
Klik daarna op Next
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Volg onderstaande instructies
Afbeelding. 12

1e. Met blauwe pijltje
APK Bevoegdheidsverlening licht selecteren
2e. Klik op Next

Afbeelding. 13

1e. Met blauwe pijltje
Examenplaats selecteren

2e. Op Zoeken klikken

Wanneer u op zoeken heeft geklikt krijgt u de lijst met examendata.
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Volg onderstaande instructies
Hier staat de datum en tijd
(‘s morgens of ‘s middags)
Afbeelding. 14

Selecteer een datum
door het “balletje”
aan te vinken

Achter de datum en tijd staat het aantal
beschikbare plaatsen.
Heeft u de juiste datum en tijd geselecteerd
Klik dan op Next
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Volg onderstaande instructies
Afbeelding. 15

Klik op Next

Afbeelding. 16

Training bij ons gevolgd:
NIETS invullen

Selecteren wie er eventueel
wat moet ontvangen
Training bij ons gevolgd:
NIET aanvinken
Wanneer bekent bij IBKI, komt in dit
vak automatisch de naam van uw
werkgever te staan
Klik op Next
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Volg onderstaande instructies
Afbeelding. 17

Aanvinken wie er
betaald
Aanvinken hoe er betaald
gaat worden. Bij machtiging
ook bankrek.nr. invullen.

Aanvinken
Klik op Next

Afbeelding. 18

Wanneer bovenstaande gegevens kloppen.
Klik op Registreren
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Volg onderstaande instructies

Afbeelding. 19

Uw aanmelding is nu verwerkt. Ter
bevestiging is er een email aan u
verzonden.

Klik ter afronding op OK

Belangrijk ! !
Wanneer u bij stap 6: (afbeelding. 17) Betalen, heeft aangegeven dat uw werkgever de rekening betaald,
moet uw werkgever dit binnen 2 weken aan IBKI bevestigen. Anders vervalt uw examenaanvraag automatisch.

Uw werkgever krijgt een email van IBKI met de vraag of hij wil bevestigen dat hij de rekening betaald.
Dit kan hij doen door in te loggen via:
www.ibki.nl – Mijn IBKI – Werkgever.
Heeft hij nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan zal hij deze aan moeten vragen.
IBKI is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 030-608 77 66

Auto Advies J.Speksnijder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten of wijzigingen in bovenstaande handleiding.
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