HET EUROPESE REGISTER VOOR FITNESSPROFESSIONALS

Het Europese Register voor Fitnessprofessionals (EREPS) is bestemd voor instructeurs en trainers
met de juiste kwalificaties en competenties om het beroep van gekwalificeerde trainer in de
fitnessbranche veilig en effectief uit te oefenen
Onderstaande fitnessprofessional voldoet aan de Europese en Nationale criteria en is
toegevoegd aan het Europese Register voor Fitnessprofessionals

Evert-Jan Postema
toestand

Fitness Instructor, Personal Trainer, Pre-Diabetes Specialist
EQF Level 4
De houder van dit certificaat is gebonden zich te houden aan de Code of Ethical Practice. Deze gedragscode
is een waarborg voor het vakkundig en correct handelen van de erkende fitnesstrainer en geeft garantie
voor een goede en actuele vakbekwaamheid
HET VOLLEDIGE LIDMAATSCHAP STAAT VERMELD OP DE LIDMAATSCHAPSKAART DIE OP AANVRAAG
BESCHIKBAAR MOET ZIJN VOOR CONTROLE EN KAN OOK WORDEN GECONTROLEERD OP DE WEBSITE
VAN EREPS:
WWW.EREPS.EU
EREPS w ordt gereguleerd aan de hand van een geaccepteerd officieel Europees kw alificatieraamw erk dat de kennis, vaardigheden
en competenties omschrijft die professionals op het gebied van lichaamsbew eging moeten hebben om zich te kunnen registreren.
Het EREPS register in Nederland w ordt door branchevereniging Fit!vak beheerd.

Einddatum:

28-11-2014

Land:

Netherlands

EHFA Voorzitter:
EREPS Directeur:
Lidmaatschapsnummer:

27686

THE EUROPEAN REGISTER OF EXERCISE PROFESSIONALS

The European Register of Exercise Professionals (EREPS) aims to ensure that all exercise
professionals are suitably knowledgeable and qualified to promote the benefits of safe
regular exercise and to protect the interests of the people who use their services.
The following person has met the criteria and standards of the European Health and
Fitness Association and has been admitted to the European Register

Evert-Jan Postema
With the status of

Fitness Instructor, Personal Trainer, Pre-Diabetes Specialist
EQF Level 4
The holder of this certificate, as a member of the Register, is bound by a Code of Ethical Practice
which determines the rights, responsibilities and principles required by the conduct
of an exercise professional, and their need to continue to meet the standards that are set for
their profession through their personal commitment to lifelong learning

THE FULL REGISTRATION STATUS FOR THIS MEMBER CAN BE VERIFIED
THROUGH THE EREPS WEBSITE AT WWW.EREPS.EU.COM
EREPS is regulated by the European Health and Fitness Association (EHFA) Standards Council using an
accepted official European qualification framework which describes the knowledge, skills and competencies
exercise professionals need to have achieved for their registration
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