Voorwaarden om te kunnen Duovliegen op de “7 Meuses”
Door de BVVF gebrevetteerde Duopiloten met een grote duo-ervaring kunnen de toelating krijgen om
duovluchten te maken op de vliegplaaats van de 7-Meuses, waar duovliegen normaal verboden is, op
voorwaarde dat:




deze piloten een uitbreiding bekomen op hun BVVF-brevet van Duo-Piloot volgens de hieronder
beschreven voorwaarden;
deze piloten beschikken over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van
passagiers, die evenwaardig is aan de « duo-verzekering » van de BVVF;
geen enkele commerciële duovlucht ondernomen wordt op de 7-Meuses, deze blijven strikt
verboden, met uitzondering van pedagogische duovluchten in het kader van een opleiding in een
door de BVVF erkende school en waarvoor expliciet toelating werd gegeven.

1. Kandidatuur
De kandidaat moet een schriftelijke aanvraag richten aan de Raad van Bestuur van de BVVF.
Deze zal de ervaring omschrijven van de piloot met betrekking tot zijn duovluchten en op zijn solovluchten op de vliegplaats van de « 7-Meuses » (datum bekomen van het duobrevet, aantal vluchten,
vliegplaatsen, alsook ieder ander element dat de aanvraag zou kunnen staven).

2. Voorwaarden die vervuld moeten zijn om de uitbreiding te kunnen verkrijgen







Het BVVF-brevet van « Duo-piloot parapente » sinds minimum één jaar bezitten.
Een geldige verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van passagiers afgesloten
hebben, die evenwaardig is aan de « duo-verzekering » van de BVVF;
Minstens 100 duovluchten gemaakt hebben.
Zijn duo-vliegboekje bijgehouden hebben.
Een grote ervaring hebben met vliegen op de vliegplaats van de « 7-Meuses » (vliegboekje).
Aanvaard worden door de Raad van Bestuur van de BVVF die rekening kan houden met andere
elementen dan hier vermeld, voor het afleveren van deze uitbreiding.

3. Validering en aflevering van de uitbreiding
De volledige kandidaatstelling en de vliegboekjes (solovluchten en duovluchten) opsturen naar het
secretariaat van de BVVF, die de uitbreiding samen met de vliegboekjes zal terugsturen na goedkeuring
door de Raad van Bestuur van de BVVF.

4. Opschorting en intrekking van het brevet
Bij klachten of het niet naleven van de door de BVVF uitgevaardigde regels, kan de Raad van Bestuur
van de BVVF het brevet van de overtreder tijdelijk opschorten of definitief intrekken.

