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AE verhuur en IPAF 
Net als u hecht Access Equipment BV veel waarde aan veilig en efficiënt werken op hoogte. We 
begrijpen dan ook hoe belangrijk het is om uw medewerkers goed te laten opleiden.  
Veilig werken met een hoogwerker vereist immers meer dan alleen een instructie van het 
bedieningspaneel. Om uw veiligheid en de veiligheid van mensen in de directe omgeving te 
waarborgen, is een goede kennis nodig van de werking van de machine. 

Aandacht voor iedere cursist 
Kleinschaligheid en kwaliteit staan bij onze opleidingen en trainingen hoog in het vaandel. Er is veel 
aandacht voor de individuele cursist en om dat te waarborgen worden de opleidingen in kleine 
groepjes gegeven. Dit maakt het mogelijk dat iedereen de training of opleiding op zijn of haar eigen 
tempo kan voltooien. Voor het behalen van een IPAF hoogwerker bedieningscertificaat adviseren wij 
onze klanten met max 6 personen per dag deel te nemen aan de cursus. 

AE verhuur beschikt over een eigen trainingscentra met ervaren en enthousiaste IPAF instructeurs, 
maar indien gewenst kunnen de trainingen ook bij u op locatie plaatsvinden (In-company). Het is ook 
mogelijk om een meertalige IPAF opleiding te volgen. 

Het inplannen hiervoor, en de gewenste taalkeuze gebeurt in overleg met u. 
 
Onderwerpen 
Tijdens de eendaagse IPAF opleiding behandelen we: 

• Arbowetgeving en wettelijke bepalingen 
• Rijden, positioneren en risicoanalyse 
• Omgevings- en bodemcondities 
• Inspecties voor ingebruikname 
• Wind- en weerconditie 
• Persoonlijke beschermingsmiddelen 
• Gevaarlijke voorvallen 

 

IPAF op de werkvloer 
Steeds meer opdrachtgevers eisen dat op hun werk- of bouwlocatie uitsluitend personen met een 
succesvol afgeronde, erkende IPAF opleiding een hoogwerker mogen bedienen.  
AE verhuur biedt u een praktische IPAF-hoogwerkertraining aan volgens internationaal erkende 
normen. 

Het IPAF-opleidingsprogramma is ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals uit de 
hoogwerker industrie en als enige door de TÜV gecertificeerd op grond van de minimum 
standaardvereisten, zoals vermeld in de ISO-norm 18878. 

Tevens draagt de IPAF training bij aan het verhogen van de efficiency, het verminderen van (bijna) 
ongevallen en storingen aan de machine. Daarnaast wordt het veiligheidsbewustzijn van alle 
deelnemers verhoogd. 
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Inhoud en opmerkingen 
In de IPAF-norm zijn de verschillende soorten hoogwerkers onderverdeeld in categorieën. 

AE verhuur biedt u standaard de IPAF categorieën 3a ( zelfrijdende schaarlift of zelfrijdende 
eenpersoons verticaallift ) en IPAF 3b (zelfrijdende telescoop- of kniktelescoophoogwerkers ) aan, 
maar u kunt per dag voor meerdere categorieën worden opgeleid. 

Klik hier (.pdf). voor een overzicht van alle IPAF categorieën. Iedere training bestaat uit een 
theoriedeel (algemeen) en een praktijkdeel (per categorie). De deelnemers leggen voor ieder deel een 
internationaal erkend examen af.  

Onze IPAF - hoogwerkertraining wordt internationaal erkend als bewijs van het veilig en professioneel 
kunnen bedienen van een hoogwerker. U ontvangt na succesvolle deelname aan de training een 
digitaal IPAF-certificaat en een PAL Card voor gebruik op de werklocatie.  

Door het downloaden van de ePAL app in de App Store of Google play app op uw telefoon, en na het 
door IPAF vrijgeven van uw behaalde certificaten, is het sinds 22 november 2021 mogelijk om dit voor 
u persoonlijk te digitaliseren op uw eigen apparaat. 
 
Dit is overigens geheel kosteloos. 

Wenst u alsnog het fysieke certificaat en PAL card, dan kan dit tegen meerprijs worden bijgeleverd. 
Deze worden dan door ons persoonlijk afgegeven, of per post toegestuurd.  
 
 
Praktische informatie 

• Locatie: Groepstraining op elke gewenste locatie met een goedgekeurd trainingslokaal of in 
het AE opleidingscentrum. 

• Duur: 1 dag van maximaal 8 uur 
• Max. groepsgrootte: Afhankelijk van het aantal categorieën. Wij helpen u hiermee graag 

verder 
• Ingangseisen: Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar 
• Certificering: Internationaal erkend en geaccepteerd / Arbo-wet / ARAB-codex 
• Geldigheidsduur: 5 jaar 

 

IPAF en SOG 
De "Waarborgcommissie Mobiele Werktuigen" binnen het SSVV stelsel heeft met ingang van 1 
augustus 2021 vrijstelling verleend aan kandidaten die een 1B, 3A en 3B hoogwerker licentie (PAL 
Card) hebben van IPAF voor de betreffende SOG-P diploma's "werken met een hoogwerker". 

Dit betekent dat personen van over de hele wereld met een IPAF PAL Card, voor de juiste 
categorieën, toegang hebben tot de Petrochemie en niet meer apart een SOG examen hiervoor 
hoeven af te leggen.  

Let wel: de normale andere vereisten zoals bijvoorbeeld het hebben van minimaal VCA-basis (of 
gelijkwaardig) blijft natuurlijk gewoon van kracht. 

Ook IPAF hoogwerker opleiding volgen ?  
Bel 085-7600 494 of stuur ons een email naar verhuur@aeverhuur.nl  

 


