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Algemene voorwaarden voor aspirantleden Aero Club Salland
Leeftijd, lengte, gewicht


leeftijd: lessen is mogelijk vanaf 13 jaar, solo vliegen kan vanaf 14 jaar en het behalen Glider Pilot
License (GPL) kan vanaf 16 jaar



lengte: minimaal155 cm, maximaal 200 cm



gewicht: minimaal 50 kg, maximaal 110 kg

Medische keuring
Een medische keuring via een Sport Medisch Adviescentrum (SMA) is verplicht bij het volgen van een meerweekse of
vervolgcursus. Deze keuring kost ongeveer € 100,- en wordt door sommige ziektekosten-verzekeringen vergoed.
Zonder medische keuring kan er niet solo worden gevlogen. Indien de keuring niet meer mogelijk is voor aanvang van de
cursus dan kan er tijdelijk alleen met instructeur worden gevlogen, maar de keuring dient dan zo snel mogelijk geregeld
te worden.
Kijk op http://www.zweefvliegopleiding.nl/gpl/info/info-bestanden/sport_medische_adviescentra_en_s.htm
voor een SMA in de buurt.
Verplichte boekjes
Het theorieboekje Elementaire Zweefvliegopleiding (EVO) te bestellen bij de cursus aanmelding of te downloaden via
http://www.zweefvliegopleiding.nl/
Het logboekje voor de registratie van je vluchten is te bestellen bij de cursusaanmelding.
Annuleren
Annuleren kan schriftelijk, kosteloos tot een maand voor de aanvangsdatum van de cursus. Bij annuleren binnen een
maand voorafgaande aan de cursus wordt slechts de helft van het cursusgeld terugbetaald.
Overdragen van vluchten
Het overdragen van vluchten is niet mogelijk.
Niet gevlogen starts
Vluchten die door slechte weersomstandigheden niet gevlogen kunnen worden in de cursusweek, kunnen in overleg met
de bedrijfsleider op een later tijdstip worden ingehaald. Indien dit later dan vier weken na de aanvang gebeurt, dan dient
mogelijk de WA-verzekering opnieuw afgesloten en betaald te worden.
Verzekering
De ACS heeft zich verzekerd tegen aansprakelijkheid van derden of leden onderling. Indien blijkt dat ACS de schade
niet kan verhalen op een verzekeraar, dan accepteert zij geen verantwoordelijkheid, tenzij deze handelswijze in strijd
blijkt te zijn met het Nederlandse recht.
Je dient je er zelf van te overtuigen dat de eigen afgesloten verzekeringen het beoefenen van de zweef-vliegsport niet
uitsluiten. Vraag je verzekeraar schriftelijk te bevestigen hoever je dekking strekt, in het bijzonder voor persoonlijke
ongevallen- en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
Je kunt lid worden van de afdeling zweefvliegen van de KNVvL, de overkoepelende organisatie voor alle lucht-varenden
in Nederland. Het lidmaatschap bestaat uit de basiscontributie en een toeslag voor de afdeling zweefvliegen. Een
collectieve Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering is inbegrepen. Bij meerdere cursus-weken verdeeld over het jaar
kan dit voordeliger zijn dan de losse cursusverzekering. Kijk op http://www.zweefvliegopleiding.nl/ voor meer
informatie.
Wettelijke Aansprakelijkheid
Als je geen lid bent van de KNVvL afdeling zweefvliegen, dan kan je kiezen voor de zogenoemde cursisten-verzekering.
Deze WA-verzekering is voor één periode van vier aaneengesloten weken. De premie bedraagt € 40,00 (prijspeil 2015).
Op het aanmeldingsformulier moet je kiezen tussen een cursistenverzekering of een volwaardig KNVvL-Iidmaatschap.
Regels op de ACS
Auto’s dienen op de parkeerplaats te worden neergezet. Het is niet toegestaan met de auto naar het veld te rijden, tenzij
er toestemming voor is gegeven of als er een trailer naar het veld gebracht moet worden. Het heen en weer rijden moet
tot een minimum beperkt blijven.
Geluidsoverlast dient te worden voorkomen zowel op het veld als op de camping, we houden rekening met onze buren.
Krijg je gasten? Natuurlijk mag je familie en/of vrienden meenemen, maar laat ze zich melden in de kantine, zodat
uitgelegd kan worden hoe ze veilig op de startplaats kunnen komen. Als je gasten ook willen vliegen dan zal dit vooraf
gevraagd moeten worden, zodat er gekeken kan worden of er nog plaats is. Indien er een mogelijkheid bestaat zal dit
tegen het gebruikelijke tarief kunnen plaatsvinden.
Mogelijkheden na de cursus?
Wil je terug komen na de cursus? Dat kan! Je kunt dan een vervolgcursus boeken of ook meteen of het volgend jaar lid
worden. Indien je lid wordt in het zelfde jaar geldt voor senior leden een korting op het lidmaatschap van € 100,- per
cursusweek. Voor jeugdleden zijn er al speciale tarieven.
Verblijf
Wil je op het vliegveld verblijven dan kan dat in eigen tent of caravan op onze camping. Ook zijn er enkele kleine
caravans te huur. Deze caravans zijn alleen geschikt om in te slapen; er zijn geen voorzieningen om in te koken
bijvoorbeeld. Beschikbaarheid van deze caravans is beperkt dus informeer snel naar de mogelijkheden. De kosten voor
de camping moeten separaat aan de kantinebeheerders worden voldaan.
De camping beschikt over moderne faciliteiten (Electra, draadloos internet, toiletten en douches, wasmachine). Verder
beschikt de ACS over een uitstekend restaurant waar tegen geringe kosten ontbijt, lunch en diner verkrijgbaar zijn.
Indien de cursist met familie/vrienden wil kamperen, dan zal gebruik gemaakt moeten worden van een camping of Bed
en Breakfast in de (nabije) omgeving.
Aanvangstijden
Elke dag begint om 9.30 uur de briefing, zorg ervoor dat je op tijd binnen bent en de briefing in het geheel kan
meemaken.

