Een PAL Card is een hoogwerkerlicentie. Deze wordt uitgegeven
door de International Powered Access Federation, een non-profit
ledenfederatie die zich inzet voor het promoten van het “veilig
werken op hoogte”.
Een ieder die met hoogwerkers werkt moet aan kunnen tonen
dat zij een adequate bedieningsopleiding hebben gevolgd. Er
zijn veel werklocaties waar u zonder aantoonbare opleiding
geen hoogwerkers mag bedienen.
Daarom is de PAL Card zo belangrijk. Het is een bewijs
dat iemand op vakkundige wijze is opgeleid in
het veilig en effectief bedienen
van hoogwerkers.

Opleidingen voor het
bedienen van hoogwerkers
zijn van groot belang

Onovertroffen opleidingen die
wereldwijd gerespekteerd worden
De enige manier om in het bezit te komen van een PAL Card is het
volgen van een opleiding bij een IPAF gecertificeerd trainingcentrum.
Wereldwijd zijn er meer dan 400 centra actief.
De opleidingen worden altijd gegeven door gekwalificeerde instructeurs
die zelf ruime ervaring hebben in het bedienen van hoogwerkers.
De opleidingen bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk en
algemene machine instructie en nemen minimaal een dag in beslag. De
opleiding wordt altijd afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.
Om de hoogwaardige kwaliteit van de opleidingen te garanderen wordt
gewerkt in kleine groepen en ons opleidingsmateriaal is beschikbaar in
vele talen.
Als de opleiding succesvol wordt afgerond ontvangt de deelnemer/ster
naast de PAL Card, een certificaat, een logboek en een
veiligheidshandleiding waarin de gevolgde opleiding staat beschreven.

Twee manieren om een PAL Card
te verkrijgen
U kunt op twee manieren meer te weten komen over het verkrijgen van
een PAL Card en het boeken van een opleiding ervoor

Personen die een PAL Card nodig
hebben, kunnen zijn:
(Staal) constructiewerkers
Dakdekkers
Elektriciens
Schilders en decorateurs
Industriële schoonmakers

Vangnetmonteurs
Onderhoud engineers
Boomverzorgers
en medewerkers uit vele
andere branches
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1. Bezoek onze website www.ipaf.org/nl
2. Neem contact op met het dichtstbijzijnde opleidingcentrum
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Wat is een PAL Card?

De PAL Card
Voor de “werkers op hoogte”
van vandaag
De wereldwijde autoriteit in
hoogwerker toegangstechniek

De PAL Card
De kaart waar locatie- en
veiligheidsmanagers
op vertrouwen
Ieder jaar volgen meer dan 80.000 personen uit vele
verschillende marktsectoren een IPAF opleiding voor het
bedienen van hoogwerkerapparatuur.

IPAF opleidingen helpen iedereen
om veilig te werken op hoogte

De PAL Card die zij ontvangen is vijf jaar geldig. De kaart vermeld
de datum van de gevolgde opleiding en de datum waar op de
hertraining plaats dient te vinden.

Hoogwerker bedieningsopleidingen voor:

Op de kaart staat ook vermeld op welke types hoogwerker de
opleiding heeft plaatsgevonden.

De PAL Card en het
logbook van de
opgeleide operator
zijn het bewijs van
opleiding en ervaring.

De handtekening en de foto van de opgeleide persoon zorgen ervoor
dat de kaart alleen door de houder ervan gebruikt kan worden.
Het op de PAL Card afgedrukte holografische IPAF logo
minimaliseert het risico op vervalsing.

Internationaal vertrouwen

Locatie- en veiligheidsmanagers kunnen de “echtheid” van de kaart
vaststellen met een simpel telefoontje naar de IPAF hotline en daar
naam en kaartnummer laten controleren.
Bel naar +44 15395 66700.

Het IPAF opleidingsprogramma is ontwikkeld door
leidinggevende specialisten uit de hoogwerkerindustrie.

Waarom een PAL Card zo
waardevol is

De IPAF opleidingen voldoen minimaal aan de ISO norm
18878 Mobile elevating work platforms – Operator (driver)
training en zijn door de Duitse TÜV gecertificeerd.

De PAL Card is het bewijs dat een hoogwerkerbediener is
opgeleid volgens een internationale standaard.

Alle PAL Cards worden exclusief door IPAF, International Powered
Access Federation, uitgegeven.
De PAL Card wordt uitsluitend toegekend aan personen die een
opleiding hebben gevolgd, en het examen hebben behaald, bij een
gecertificeerd IPAF opleidingscentrum. Alle IPAF opleidingscentra
worden met regelmaat door IPAF
geauditeerd.

Universele erkenning
De PAL Card wordt door vele invloedrijke organisaties,
wereldwijd, erkend als bewijs dat de houder ervan de
kwalitatief meest hoogwaardige opleiding voor de bediening
van hoogwerkers gevolgd heeft.

Wettelijke verplichting
Ieder jaar worden meer dan
80.000 mensen opgeleid bij
een IPAF gecertificeerd
training centrum.

De Arbo wet heeft bepaald dat werknemers adequaat dienen
te worden opgeleid in het bedienen van machines op de
werklocatie. De IPAF PAL Card is het bewijs dat werknemers
vakkundig zijn opgeleid in het veilig werken op hoogte.

• Bedieners
• Demonstrateurs
• Instructeurs

Hoogwerkercategorieen:
•
•
•
•
•
•
•

Statisch Verticaal
Statisch Boom
Mobiel Verticaal
Mobiel Boom
Geïsoleerde hoogwerkers
Push-around verticals (PAV)
Special machines

Opleidingen hefsteigers voor:
•
•
•
•

Bedieners
Demonstrateurs
Instructeurs
Opbouwers van hefsteigers

Andere beschikbare opleidingen:
• Gebruik en inspectie van harnassen en
veiligheidsgordels
• Laden en lossen van hoogwerkers
• Hoogwerkers voor managers
• Telescopische verreikers met geïntegreerde
werkplatforms
• Redvoertuigen van de brandweer
Voor nadere informatie omtrent IPAF opleidingen
bel +31 (0)6 30 421 042 of bezoek onze website
www.ipaf.org/nl

