Procedure voor afname theoretisch examen:
Via de website dient men zich online in te schrijven door gebruik te maken van volgend
inschrijvingsdocument: http://www.paramotorfederatie.be/examens
U dient aan te vinken voor welke materie men zich wenst in te schrijven:
Aërologie / Meteo / Vliegtechniek.
Reglementering.
Low-air kaart.

Het bedrag voor deelname aan het examen dient vooraf betaald te worden door de storting
over te maken op volgend rekeningnummer met vermelding in referentie van:
Naam + datum deelname theoretisch examen.
IBAN : BE76 3101 6230 1395
BIC : BBRUBEBB
Na inschrijving en betaling zal men een mail ontvangen ter bevestiging van de inschrijving.
De datums voor deelname aan het examen zijn terug te vinden op het inschrijvingsdocument.
De uiterste inschrijvingsdatum is 8 dagen voor het examen. De personen die zich ingeschreven hebben
na deze datum kunnen niet meer aan het voorgestelde examen deelnemen.

Bij aankomst op het examen dient men de identiteitskaart voor te leggen.
Na controle van de inschrijving zal de verantwoordelijke een vragenpakket overhandigen van
desbetreffende examen(s).
Het is ten strengste verboden om enige documentatie mee te nemen in het examen lokaal. Gsm dient
afgezet te worden bij het betreden van het examenlokaal. Een rekenmachine is toegelaten.
Er mogen geen vragen gesteld te worden in verband met het examen.
Bij foutieve aanduiding van antwoord kan men aan de toezicht vragen om een paraaf te zetten bij het
verkeerde antwoord.
Wie betrapt wordt bij het spieken of gebruik maakt van enige documentatie zal onmiddellijk geschorst
worden van verdere deelname aan het examen.
Na het invullen van het examen dienen de vragen en antwoorden terug afgegeven te worden aan de
verantwoordelijke aan de ingang van de zaal.
Wie deelneemt aan het examen reglementering zal na het invullen van het theoretisch examen een
mondelinge examen moeten afleggen met betrekking tot het lezen van de Low-Air kaart. Dit gedeelte
van mondeling examen is een onderdeel en behoord tot het theoretisch examen reglementering.
Men dient voor ieder examenonderdeel te slagen met een minimum van 70%.
Voor het examen reglementering dient men zowel voor het theoretisch als mondeling examen te
slagen.
Wie in het bezit is van een geldig ULM of PPL licentie is vrijgesteld voor het gedeelte
reglementeringen "Low Air".

De examen resultaten zullen op het ledenportaal gepubliceerd worden. Niet leden kunnen een mail
sturen naar info@paramotorfederatie.be om de uitslag te kennen.
Het attest van slagen voor het theoretisch examen kan door betrokkenen afgedrukt worden via
zijn/haar portaal.
Niet leden kunnen dit attest opvragen via de federatie. Hier zal een administratieve kost van 10€
(euro)aangerekend worden.
De antwoorden van de examenresultaten kunnen niet ingekeken worden door betrokkenen.
Indien met niet akkoord is met de examenresultaten kan men beroep aantekenen door gebruik te
maken van het contactformulier en daar de klacht te formuleren.
De examencommissie die bestaat uit de examinatoren zal nagaan of de klacht al dan niet gegrond is.
De examencommissie brengt hiervan verslag uit aan de raad van bestuur van de Belgische paramotor
federatie die betrokkenen zal informeren over het besluit.

