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Wijzigingen in omboeken en afmelden examens 
 

 
De regeling omtrent het verzetten van het examen of het annuleren van het examen bij 
stichting Pharmacon is iets gewijzigd. Voorheen kon tot 10 dagen vóór de examendatum 
een examen kosteloos worden verzet. Ook werd 50% van de examenkosten vergoed als 
een examen werd geannuleerd tot 10 dagen voor het examen. Dit gaat veranderen.  
 
Vanaf heden, 5 november 2021, kunnen kandidaten hun examen gratis omboeken tot 7 
dagen voor de examendatum. Ook zal bij een annulering tot 7 dagen voor de 
examendatum nog 50% van de examenkosten worden terugbetaald.  

 
Bij een annulering of omboeking binnen 7 dagen vóór de examendatum worden géén 
kosten aan de examenkandidaat geretourneerd tenzij hij/zij het examen niet kan maken 
om de volgende redenen:   

   
A. een medische reden, onder overlegging van een schriftelijke verklaring van 

een arts;   
B. overlijden van een naast familielid in de eerste graad, onder overlegging 
van een overlijdensadvertentie of een rouwkaart.  

  
In deze gevallen zal een bedrag van 25 euro worden ingehouden op het examengeld in 
verband met administratiekosten.    

  
Coronaklachten 
Een omboeking of afzegging van een examen wegens corona/coronaklachten geldt als 
een omboeking of annulering wegens medische reden (zie hierboven onder A). 
Kandidaten worden gevraagd hun positieve GGD testuitslag te overleggen alsmede hun 
testafspraak bevestiging waarna het examengeld wordt geretourneerd (minus 25,- 
administratiekosten). Uit de stukken moet duidelijk op te maken zijn dat het om de 
betreffende kandidaat gaat.  

 
Indien de examenkandidaat wel een GGD test heeft laten doen wegens coronaklachten 
en negatief is getest, krijgt deze bij overlegging van de testuitslag en de 
afspraakbevestiging eveneens het examengeld minus 25,- administratiekosten retour. 
Deze kandidaat mocht immers conform de coronarichtlijnen niet meedoen aan de 
examens. Voorwaarde hierbij is dat de GGD test uiterlijk één dag na de geplande 
examendag wordt afgenomen.  
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