Aanvraagformulier her- examen European Tree Worker (ETW)
Selecteer de betreffende onderdelen waarvoor je dient te herkansen
 Schriftelijk
 Mondeling
 Sortimenttoets
 Simulatie 1 (snoeien)
 Simulatie 2 (planten, verplanten, boomveiligheidscontrole of velling)
 Werken in bomen – Climbing
 Werken in bomen – Platform
Deelnemer (alle velden zijn verplicht)
Naam

Voorletters

Adres
Postcode + Woonplaats

Telefoon

E-mail
Geboortedatum

Geboorteplaats

Handtekening deelnemer

Datum

Factuur t.a.v.




Deelnemer
Bedrijf/instelling

Bedrijf/instelling (alle velden zijn verplicht indien bedrijf/organisatie betaalt)
Naam bedrijf/instelling
Adres
Postcode + Plaats

Telefoon

Naam contactpersoon
E-mail contactpersoon
Handtekening tekening bevoegde

Datum

De aanvrager verklaart zich akkoord met de “Algemene voorwaarden” van IPC Groene Ruimte zoals vermeld
op www.ipcgroen.nl.
Om in te schrijven stuurt u dit formulier retour incl. bijlage en bijbehorende kopieën.
Dit kan per mail: info@ipcgroen.nl
of per post:
IPC Groene Ruimte
t.a.v. Examenadministratie
Postbus 393
6800 AJ Arnhem

Bijlage bij aanvraagformulier (her)examen European Tree Worker (ETW)
De examencommissie is als enige bevoegd om deelnemers toe te laten tot het examen. Hiervoor is het
noodzakelijk de aan de volgende eisen te voldoen:
1.
2.
3.
4.
5.

Eén jaar relevante werkervaring (aantoonbaar middels dit formulier)
Een geldig EHBO of BHV certificaat (kopie meesturen bij dit formulier)
Een motorzaagcertificaat (kopie meesturen bij dit formulier)
Een gezondheidsverklaring (wordt op de examendag ondertekend)
Een geldig identiteitsbewijs (kan op de examendag worden gevraagd)

Relevante werkervaring:
De deelnemer verklaart minimaal één jaar relevante praktijkervaring te hebben als allround-boomverzorger. Het
betreft hier werkzaamheden zoals planten, verplanten, snoeien, boomveiligheidscontroles en vellingen.
Onderstaande bedrijven en instellingen zijn referenties van de kandidaat.
1. Naam bedrijf /instelling
Contactpersoon
Adres

Telefoonnummer

Postcode

Plaats

Gewerkt van…

t/m

2. Naam bedrijf /instelling

Contactpersoon

Adres

Telefoonnummer

Postcode

Plaats

Gewerkt van…

t/m

3. Naam bedrijf /instelling

Contactpersoon

Adres

Telefoonnummer

Postcode

Plaats

Gewerkt van…

t/m

Vereiste certificaten
Een geldig EHBO (Oranje Kruis erkend) certificaat of
een geldig BHV (NIBHV erkend) certificaat
Een motorzaagcertificaat

Behaald bij:

EHBO / BHV

geldig t/m

(omcirkelen s.v.p.)

behaald op

Om mee te kunnen doen met het examen stuurt u kopieën van de bovenstaand genoemde stukken met het
inschrijfformulier. Zonder deze documenten kunt u niet deelnemen aan het examen.

