
         
Inschrijfformulier TCF / Registration Form TCF 

 
Persoonlijke gegevens/Personal details 

Achternaam/surname*: Voornaam/First name*: 

Geboortedatum/date of birth: Geboorteplaats/Place of birth: 

M/M                  V/F              Nationaliteit/Nationality: 

Telefoonnummer/Phone number: E-mail/Email: 

Adres/Address:  Stad/City: 

Postcode/Postal code: Land/Country: 

Moedertaal/Mother tongue: Opmerking/Comment: 

*Gelieve uw volledige namen te vermelden. / Please mention your full names as on your ID. 
 

Achtergrond/Background 
Hebt u ooit eerder deelgenomen aan een TCF 
examen? / Have you ever taken a TCF exam 
before? 

Ja / Yes                     Nee / No    
 

Zo ja, welke / If yes, which one:  

Op welke datum / On what date:   

In welk examencentrum / In which 
examination centre:  

 

Kandidaatsnummer / Candidate number:  

 

Motivatie/Motivation  
 Academisch/Academic     Emigratie/Emigration    Werk/Work 

 Persoonlijk/Personnal    Anders/Other 

 
 



 
 
 
 
 

Type TCF   

       TCF tout public       Épreuves obligatoires 
 

€ 135 

     Expression écrite 
      (facultative) 
     Expression orale 
     (facultative) 
 

€ 75 par épreuve 

       TCF Québec      Compréhension écrite 

      Compréhension orale 

      Expression écrite 

      Expression orale 

 

€ 75 par épreuve 

     TCF pour l’accès à la   
nationalité française (ANF) 
 

      Compréhension orale 

      (obligatoire) 

      Expression orale 

      (obligatoire) 

 

€150 

 

Betaling en voorwaarden/Payment and terms & conditions 
Gelieve het bedrag over te maken op rekeningnummer NL17 RABO 0322 8143 91 t.n.v. Alliance 
Française d’Amsterdam (onder vermelding van uw naam en het gekozen examen).  
Please make the payment on account number NL17 RABO 0322 8143 91 (mention your name and the 
chosen exam). 
 
Voor een geldige inschrijving dient u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het 
inschrijvingsformulier. Please note that in order for your registration to be accepted, you will need to 
send copy of your ID card along with the enrolment form. 
 
Voor het examen TCF Québec, TCF Tout public met Expression orale en de toets Expression orale 
apart dient u ook een pasfoto mee te sturen. For the TCF Québec exam, TCF Tout public with 
Expression orale and the Expression orale test only you’ll need to send an ID picture as well.  
De pasfoto dient aan de volgende eisen te voldoen: / The ID picture has to be as follows: 
- Afmetingen: 248 x 319 mm / Dimensions : 248 x 319mm   
- Formaat: JPEG or PNG /Format: JPEG or PNG 
- Het moet een standaard pasfoto zijn (zoals voor rijbewijs en paspoort) / Must be a standard issued 
ID photo (e.g. driving licence, passport) 
 
Een kandidaat die op de dag van het examen te laat komt/ geen geldig identiteitsbewijs kan laten 
zien/ fraudeert, wordt toegang tot het examen geweigerd. De inschrijfkosten voor de TCF kunnen 
niet meer teruggestort worden zodra het examen is aangevraagd.  
The day of the exam, the candidate will be refused if he arrives too late, can’t show an ID card or in 
case of cheating. The registration fees are non-refundable once the session has been reserved.  
 
Hierbij verklaar ik de voorwaarden, zoals hierboven vermeld, te hebben gelezen en ga hiermee 
akkoord. I have read the conditions mentioned above and I accept them.  

 
Datum/Date :       Handtekening/Signature : 


