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www.federationparamoteur.be
Belgische ParaMotor Federatie (BPMF) VZW
www.paramotorfederatie.be
1. Wat te doen als ik een reeds geregistreerd scherm koop ?
a) Zorg er voordat u een aankoopovereenkomst opmaakt tussen de verkoper en koper.
Volgende gegevens dienen erop vermeld te worden:
 Naam en adres van de verkoper.
 Naam en adres van de koper.
 Vermeld het model, type, serienummer en registratienummer van het scherm.
 Handtekening van beide partijen.
b) U ontvangt van de verkoper een kopij van het bewijs van de registratie van de vleugel (document ontvangen
van DGLV) op naam van de verkoper.
c) U ontvangt van de verkoper een kopij van het bewijs van schrapping van de vleugel (document ontvangen
van DGLV) op naam van de verkoper.

2. Hoe een scherm registreren dat reeds was geregistreerd ?
a) Vul de 4 registratiedocumenten van het DGLV in die u terugvindt op de site van de federatie
www.paramotorfederatie.beonder de rubriek « downloads – registraties »
 Opgelet: op het eerste blad van de registratie vermeld u bij « luchtvaarttuig-parapente » het
registratienummer dat op het registratie bewijs staat « OO-1.. of OO-2.. (gevolgd door 2 letters).
 Vink het vakje aan: was reeds ingeschreven in het Belgisch Luchtvaartregister.
b) Voeg een kopij erbij recto-verso van uw identiteitskaart.
c) Voeg een kopij erbij van het al ingeschreven registratiebewijs (vorige eigenaar).
d) Voeg een kopij erbij van de aankoopovereenkomst.
e) Voeg een kopij erbij van het schrappingbewijs. (indien beschikbaar)
Alle documenten overmaken aan de federatie via mail (slecht in één document .pdf)
info@paramotorfederatie.be
Na controle op juistheid zullen wij uw registratie documenten overmaken aan het DGLV voor verdere
afhandeling van uw aanvraag.
U ontvangteen mail van het DGLV met de betalingsmodaliteiten.
Opgelet: Indien u de betalingsmodaliteit hebt ontvangen (2017 : 131€) gebruik dan de gestructureerde
mededelingbij de overschrijving. Indien u deze niet vermeld zal uw betaling niet verwerkt worden.
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3. Wat moet u doen als u een geregistreerd scherm verkoopt en hoe moet u dat
uitschrijven bij het DGLV.
a) U dienteen mail te sturennaar DGLV bcaa.registration@mobilit.fgov.bemet volgende vermelding:
« Het scherm met registratienummer OO-1.. of OO-2.. vanaf heden door u verkocht is en niet meer op uw
naam geregistreerd mag zijn ».
« De originele documenten ontvangt U via de post ».
In bijlage van de mail zendt u een kopij van de verkoopsovereenkomst tussen de koper en verkoper:
 Naam en adres van de verkoper.
 Naam en adres van de koper.
 Vermelden van Model, type, serienummer en het registratienummer van de vleugel.
 Handtekening van beide partijen.
b) Het origineel registratie document dat U hebt ontvangen van het DGLV dient U terug te sturen via de Post
voor de schrapping op uw naam.
DG Luchtvaart
City Atrium
Dient vergunningen - registraties
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
c) Indien de schrapping effectief is gebeurt, ontvangt U van DGLV een document van bevestiging van
schrapping.
Een kopie moet worden gegeven aan de kopervoor het vereenvoudigd van de overdracht op zijn naam.
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