
 
Aanvraagformulier Hercertificering  2022 
European Tree Worker (ETW) 
 
  

 
 

 
 

 
Factuur t.a.v. 
 

 Deelnemer 

 Bedrijf/instelling (uw inkoopopdrachtnr. vermelden indien noodzakelijk) :  
 

 

Bedrijf/instelling (alle velden zijn verplicht indien bedrijf/organisatie betaalt) 

Naam bedrijf/instelling 

Adres 

Postcode + Plaats Telefoon 

Naam contactpersoon 

E-mail contactpersoon 

 
Handtekening tekeningbevoegde 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: examenadministratie@ipcgroen.nl  
of per post:   IPC Groene Ruimte 
    Postbus 393 
    6800 AJ Arnhem 

Deelnemer (alle velden zijn verplicht) 

Achternaam Voorletters 

Voornaam 

Adres 

Postcode +  
Woonplaats 

Telefoonnr. 

E-mail (privé) 

Geboortedatum Geboorteplaats 

 
Handtekening deelnemer  
 

     Datum 

http://www.ipcgroen.nl/
mailto:examenadministratie@ipcgroen.nl


 
 

Bijlage aanvraagformulier hercertificering European Tree Worker (ETW) 
 
De examencommissie is als enige bevoegd om deelnemers toe te laten tot de hercertificering. 
Hiervoor is het noodzakelijk de aan de volgende eisen te voldoen: 
 

 1. U heeft minimaal 30 ETW-punten behaald in de afgelopen 3 jaar. (tijdelijk 20 pnt!) 
 2. Van die minimaal 30 punten hebben minimaal 4 punten betrekking op het onderwerp ‘Ziekten en             
aantastingen’ en minimaal 6 punten op ‘Veiligheid bij werken aan bomen’. 
3. Twee jaar relevante werkervaring (aantoonbaar middels dit formulier) 

 4. U bent in het bezit van het certificaat levensreddend handelen (BHV of EHBO) 
 

 

Relevante werkervaring: (geen werkgeversverklaring!) 

De deelnemer verklaart minimaal twee 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. Ook als ZZP’er geldt de werkervaring. 

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 certificaat of  
een geldig BHV  certificaat 

EHBO / BHV 
(omcirkelen s.v.p.) 

geldig t/m 

 
 
De komende tijd houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van European Treeworker. 


