
o€' I Federale Overheidsdienst.-• ti Mobiliteit en Vervoer
I Luchtvaart

Luchtvaart! Dienst Vergunningen/ Inschrijvingen
City Atrium - 6de verdieping-Vooruitgangstraat 56- 1210 Brussel

fax: 02 277 42 84
E-mail: bcaa.lic.dir@mobiIiUgov.be

AANVRAAG TOT REGISTRATIE IN HET BELGISCHE LUCHTVAARTUIGREGISTER
Te sturen naar het hierboven vermelde adres.

Luchtvaartuig (parapente): 00- Merk: Model: .
Serienummer: Bouwjaar: .

Dit luchtvaartuig (parapente):

o werd nooit in een ander land ingeschreven of geregistreerd.o werd in het buitenlandse register doorgehaald (bewijs van doorhaling bijvoegen a.u.b.).o was eerder ingeschreven in het Belgisch luchtvaartuig register.

Gegevens van de hoofdaanvrager (de hoofdaanvrager moet een privé-persoon zijn):
Naam + voornaam: .
Geboortedatum: ..!. .1 .
Nationaliteit: .
Rijksregisternummer: .
Adres: .
Telefoon: Fax: e-mail: .

t:1ii" IK GA ERMEE AKKOORD / NIET AKKOORD (SCHRAPPEN WAT NIET PAST) DAT OOK MIJN

PERSOONSGEGEVENS IN HET LUCHTVAARTREGISTER OP HET INTERNET GEPUBLICEERD WORDEN.

Vermeld bij meerdere eigenaars alle namen en hun percentage van eigendom op de volgende pagina.

Bij te voegen documenten:
a) Voor natuurlijke personen: een nationaliteitsbewijs;

Voor een rechtspersoon: de statuten (van de vennootschap of de vereniging).
b) De titels (bv. factuur) waaruit de rechten op het luchtvaartuig blijken. (na publicatie KB)
c) Een attest DL2 afgegeven door de minister van financiën of zijn gemachtigde, waaruit blijkt

dat aan de douanevoorschriften is voldaan. (na publicatie KB)
c) De bijlage 11ingevuld.
d) Als luchtvaartuig reeds in België ingeschreven was:

- het vervallen registratiebewijs;
- bij verandering van titularis: het reisdag boek.

Paraaf:

www.mobilit.belgium.be .be
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Ander(e) aanvrager(s)
Naam, voornaam of Geboortedatum Zichtbaar Goedkeuring
vennootschap naam ofKBO Type van contract Percentage op het van eigenaar

nummer inschrijving
bewiis

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Betali ngsmodal iteiten

Voor de betaling zal u een betalingsuitnodiging ontvangen. Wacht met betalen tot na ontvangst van deze
betalingsuitnodiging. De betaling dient te gebeuren met de correcte gestructureerde mededeling, met het
exacte bedrag en op de juiste rekening die vermeld staan op de betalingsuitnodiging.

Spontane betalingen zorgen niet voor een versnelling van de behandeling van uw dossier, integendeel.

Opgemaakt te op 20 .

Naam/namen en handtekening(en):

www.mobilit.belgium.be .be
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Mobiliteit en Vervoer
Luchtvaart Vervoer

- Registratie van parall1otor

Naam/
Sociale dénominatie Voornaam

Adres

Telefoon Fax GSM

e-mail Percentage van eigendom ("/0)

Naam/
Sociale dénominatie Voornaam

Adres

Telefoon GSMFax

e-mail Percentage van eigendom ("/0)

Naam/
Sociale dénominatie Voornaam

Adres

GSMFaxTelefoon

Percentage van eigendom r'A>Je-mail

-Ó: .... '\;;;,', - .... , :~
. -,;.C ;~j~':.,"'" :, ;:,"'·:;~;.P.ara.,.otor·'·'",..." . -:': ..:- .. }i.>ii f",,"

':,;:;, .' " ..:'$ >[>" , ...

Rugconstructie : 0 Wie/constructie : 0

Totale lege massa :

r -: ·/>..- ";.'.,, .<,,:,,:, :,:" >::.....; --C,',:-:,,:;-., "';".:".>'-:;;"::«';':':'::"'Vleugel" .: .;;...,';.,............,,'i: .., .'.;;:. " .r. .. ';' :":, , ," ·<'i- S,'::
Constructeur gegevens

Constructeur : Adres :

Telefoon / GSM : Fax : e-mail :

Technische gegevens

Type : Serienummer : Bouwjaar :

Gecontroleerd
Laast contróle : door : Certificering :

Oppervlakte : Spanwijdte : Aantal cellen :

Begrenzingen
Massa : van de wind :

Minimale
vleugelbelasting Maximale vleugelbelasting

volgens constructeur : volgens constructeur :



Telefoon / GSM Fax e-mail

Constructeur gegevens

Constructeur Adres

Amateur D

Technische gegevens
Serienummer Brandstof/olie mix

cc inhoud Geluidsniveau

Maximaal vermogen PKaan tr/min Reductie overbrenging

Type carburator Schroefmerlc

Statische duwkracht Schroef serienummer

Brandstof Schroef diameter

Aantal bladen

Telefoon / GSM Fax e-mail

Constructeur gegevens

Constructeur Adres

Amateur D

Technische gegevens

Bouwjaar 1 zifter D

Veiligheidsgordel per zetel Ja D Nee D
Hoogtemeter merk / type

Kompas merk / type Beschermingsinstallatie
voor de schroef Ja D Nee D

Andere uitrusting die door de
constructeur

verplicht is gemaakt (merlc/ type)

OPMERKING:Als de gegevens niet beschikbaar is, let dan op "onbekend" op de betreffende punten.

De aanvrager van de registratie van de paramotor verklaart hierbij uitdrukkelijk dat de paramotor waarvoor hij de registratie wenst te bekomen aan alle technische
voorschriften voldoet.

De aanvrager van de registratie van de paramotor verklaart hierbij over een gebruikershandleiding voor de paramotor te beschikken.

Gedaan aan ·······.····· . de .

Handtekening .


