
Verlaag alle risico’s en 
verhoog direct de
werkkwaliteit met een 
gecertificeerde IPAF-
opleiding bij Siesling.



Siesling biedt IPAF-opleidingen voor het bedienen van hoogwerkers.

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om uw werknemers adequate instructie  
te geven voor apparatuur die ze gebruiken. Dit geldt ook voor hoogwerkers.  
Mocht er onverhoopt iets misgaan bij dat gebruik, dan kunt u aansprakelijk worden 
gesteld. Een risico - afhankelijk van de calamiteit - met mogelijk grote gevolgen. 
 
Gelukkig kunt u dat risico minimaliseren. Hoe? Door uw medewerkers een gedegen 
opleiding te laten volgen voor het gebruik van hoogwerkers bij Siesling. 
Onze trainingen voor de hoogwerker categorieën 1b, 3a en 3b, worden verzorgd door 
onze IPAF instructeurs die veel eigen ervaring hebben in het professioneel gebruik van 
hoogwerkers,

• IPAF, gecertificeerd en ervaren
 Het IPAF (International Powered Access Federation) opleidingsprogramma  
 voor de bediening van hoogwerkers is ontwikkeld in nauwe samenwerking  
 met professionals uit de hoogwerkerindustrie en is als enige door de Duitse  
 TŰV gecertificeerd op grond van de minimum standaard vereisten zoals   
 vermeld in de ISO norm 18878 (Mobile Elevating Work Platforms –   
 Operator (driver) training).

• Kleine investering, hoog rendement

1.        Minder risico’s lopen door deskundiger gebruik. 

2.  Verhoogd zelfvertrouwen en daardoor hogere productiviteit van uw  medewerkers. 

3.  Extra argument voor uw opdrachtgever om úw bedrijf in te zetten. 

4. Raak alvast bekend met de hoogwerkers die u later ook zou kunnen huren.



• Hoe ziet de opleiding eruit?
 De training bestaat uit een theorie gedeelte in de ochtend en een praktijk  
 gedeelte in de middag, beide gedeeltes zullen worden afgesloten met een  
 examen. 
 De training zal o.a. de volgende onderwerpen behandelen; vak techniek,  
 wetgeving, modellen en types, veiligheidsvoorzieningen, veiligheidseisen,  
 stabiel afstempelen, bediening en gebruik, controle en onderhoud. 

• Wat is het resultaat?
 Uw medewerkers krijgen na het goed afronden van de opleiding het   
 certificaat en de PAL card (Powered Access License Card) uitgegeven door  
 IPAF, deze zijn vijf jaar geldig. Siesling voorziet ook in herhalingscursussen na  
 vijf jaar. Herhaling is noodzakelijk omdat wet- en regelgeving, maar ook de  
 techniek van de hoogwerkers aanzienlijk kunnen veranderen.

• Wilt u meer weten of een opleiding boeken?
 Neem dan gerust contact met ons op via tel. 050 3090850, 
 E-mail: info@siesling.nl of neem een kijkje op www.siesling.nl

1b statisch boom 3a mobiel verticaal 3b mobiel boom
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