Procedure afname praktisch examen voor piloten -en duo licentie.
Procedure afname praktisch piloten examen:
-

-

-

Alvorens afname van het praktisch examen controleert de monitor:
o

Reeds geslaagd zijn voor het theoretisch examen.

o

medische attest. Klasse 4 of hoger.

o

Geldige verzekering.

o

Registratienummer aangebracht in het scherm.

o

Een ervaring aantonen (afgetekend vliegboek) van ten minste 10 vlieguren met inbegrip van 30
opstijgingen en 30 landingen met een paramotor onder toezicht van een monitor.

o

Het verschuldigd bedrag van 125 euro voor afname praktisch examen dient vooraf vereffend te
worden.

o

Indien niet aan bovenvermelde punten is voldaan mag men geen praktisch examen afnemen.

Afname:
o

10 opstijgingen en landingen waarvan 3 landingen met behulp van de voortstuwingsinstallatie op
minder dan 20 meter van een doel

o

Inbegrepen 1 doellanding op minder dan 30 meter van een doel vanaf een hoogte van 150m zonder
voorstuwingsinstallatie.

o

Een Overlandvlucht tussen 2 punten die minstens 5 km van elkaar gelegen zijn.

Aflevering:
o

De monitor tekent het vliegboek af en neemt hiervan een kopij.

o

De monitor neemt een kopij van het medisch attest.

o

De monitor neemt een kopij recto verso van de identiteitskaart.

o

De monitor stelt het document op voor aflevering van het praktisch examen.

o

Alle bovenvermelde documenten:


Kopij ondertekend vliegboek



Kopij medisch attest



Kopij recto verso van de identiteitskaart



Origineel praktisch attest

moeten na betaling van het verschuldigd bedrag voor de afname van het praktisch examen per post
overgemaakt worden naar de federatie op het correspondentie adres. (Zie website)
-

-

De examinator van DGLV - Federatie zal een document opmaken voor DGLV met volgende melding:
o

Melding van slagen voor het theoretisch examen.

o

Melding van slagen voor het praktisch examen.

o

Uitreiking soort licentie.

De examinator zal alle bovenvermelde kopijen en bijhorende attesten overmaken aan DGLV voor aanvraag
van de vernoemde licentie.

-

DGLV zal de betalingsmodaliteit opmaken en versturen naar betrokkenen.

-

Na ontvangst van betaling zal DGLV de betreffende licentie overmaken aan betrokkenen.

Procedure afname praktisch examen (Duo-licentie):
-

-

alvorens afname controleren:
o

Medische attest. Klasse 4 of hoger.

o

Geldige verzekering voor het vervoeren van derde. (duo-verzekering)

o

Registratienummer aangebracht in het scherm.

o

Aantal vereiste vlieguren/starts en landingen. Sedert het bekomen van piloten licentie ten minste
50 vlieguren heeft gedaan met een minimum van 60 starts- en landingen als enige inzittende.

o

Het verschuldigd bedrag van 125 euro voor afname praktisch examen dient vooraf vereffend te
worden.

o

Indien niet aan bovenvermelde punten is voldaan mag men geen praktisch examen afnemen.

Afname:
o

-

Ten overstaan en tot voldoening van een monitor, minstens 5 starts-en landingen heeft uitgevoerd
met de monitor als passgier.

Aflevering:
o

De monitor tekent het vliegboek af en neemt hiervan een kopij.

o

De monitor neemt een kopij van het medisch attest.

o

De monitor neemt een kopij recto verso van de identiteitskaart.

o

De monitor stelt het document op voor aflevering van het praktisch duo-examen.

o

Alle bovenvermelde documenten:


Kopij ondertekend vliegboek



Kopij medisch attest



Kopij recto verso van de identiteitskaart



Origineel praktisch attest van duo examen.

moeten na betaling van het verschuldigd bedrag voor de afname van het praktisch examen per post
overgemaakt worden naar de federatie op het correspondentie adres. (Zie site)
-

De examinator van DGLV en Federatie zal een document opmaken voor DGLV met volgende melding:
o

Melding van slagen voor het theoretisch examen.

o

Melding van slagen voor het praktisch examen.

o

Uitreiking soort licentie.

-

De examinator zal alle bovenvermelde kopijen en bijhorende attesten overmaken aan DGLV voor aanvraag
van de vernoemde licentie.

-

DGLV zal betalingsmodaliteit opmaken en versturen naar betrokkenen.

-

Na ontvangst van betaling zal DGLV de betreffende licentie overmaken aan betrokkenen.

