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Algemene bepalingen SIN examens
1. Aanmelden voor een SIN-examen kan uitsluitend via het inschrijfformulier op
de website van de SIN.
2. De inschrijving voor examens sluit 14 dagen voor de op de website vermelde
eerste examendag.
3. Aanmelding en betaling voor een SIN examen moeten uiterlijk 14 dagen voor
het examen ontvangen zijn.
4. Betalingen die ontvangen worden na de sluitingsdatum worden niet
geaccepteerd. Bij te late betaling kan de kandidaat niet aan het examen
deelnemen.
5. Door inschrijving voor het examen accepteert de kandidaat de door de SIN
vastgestelde examenregels.
6. De keuringscommissie beslist over de feitelijke invulling van het examen en de
uitvoering hiervan.
7. De hond moet op de examendag tenminste 15 maanden oud zijn.
8. De hond moet gechipt zijn. Zonder chip mag de hond niet aan het examen
deelnemen. Op de examendag wordt de chip gecontroleerd.
9. De kandidaat moet een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn
op de examenlocatie.
10. De kandidaat moet tijdens de hele examendag aanwezig zijn op de
examenlocatie.
11. De kandidaat wordt pas aan het einde van de examendag op de hoogte
gesteld van de uitslag van zijn examen.
12. De kandidaat moet tenminste 1 slachtoffer meenemen naar zijn examen en er
voor zorgen dat het slachtoffer op de hoogte is van de slachtofferinstructie.
13. De kandidaat die met een hond een SIN-examen met goed gevolg heeft
afgelegd wordt als combinatie op de inzetlijst van de SIN geplaatst.
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14. De kandidaat die met zijn hond het SIN-examen vlakte met goed gevolg heeft
afgelegd, kan – nadat ook aan alle overige voorwaarden is voldaan- op de
urgente inzetlijst Politie-Sin geplaatst worden.
15. De kandidaat neemt geheel voor eigen risico deel aan examen.
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