FACTSHEET

CHECK-OUTS
Voordat u bij Zelf Vliegen een vliegtuig kunt huren dient u te worden
uitgecheckt op het type vliegtuig dat u wilt vliegen. Dit wordt gedaan door één van onze instructeurs. De duur en inhoud van de
check-out is afhankelijk van uw ervaring.
Voor uw check-out vlucht moet u zich ingelezen hebben in de eigenschappen van het vliegtuig. Een goede manier om dit te doen is
door het Pilot Operating Handbook te bestuderen. Een uncontrolled

copy hiervan is te vinden op onze website, bij Downloads.

Prijzen per uur *
✓ Blackshape
✓ AT-3
✓ Cessna 172
✓ Fuji FA200
✓ Tecnam P2006T

€ 240,€ 190,€ 225,€ 245,€ 445,-

Prijzen inclusief instructie en BTW

Als u uitgecheckt wilt worden op de Blackshape Prime en u bent nog
niet in het bezet van een MLA aantekening op uw brevet, dan verwijzen we u graag naar de factsheet van de MLA klassebevoegdheid, te
vinden op onze website onder Klassebevoegdheden.

Check-out programma **
-

Bekend met type: 1u
Niet bekend met type: 3u

Wat moet ik voorbereiden?
Ter voorbereiding van uw check-out gaan we ervan uit dat u de essentiële
eigenschappen van het vliegtuig bestudeert. Met het Pilot Operating
Handbook, de cockpit-poster en natuurlijk Google, komt u een heel eind.

POH, Checklist en Weight & Balance
Op onze website onder Downloads vindt u deze documenten. Ter
voorbereiding op uw check-out kunt u deze documenten bestuderen.

De dag van de check-out zelf
Op de dag van de vlucht gaat de instructeur eerst met u zitten om uw
ervaring, de kenmerken van het toestel en de check-outvlucht te bespreken

Huurlidmaatschap
Als u bent uitgecheckt dan kunt u onze vliegtuigen huren. Ook bestaat de
mogelijkheid om bij ons een huurlidmaatschap af te nemen. Als u 2 uur per
maand bij ons een vliegtuig huurt bent u al goedkoper uit!

* De genoemde prijzen zijn zonder korting (voor niet-leden). U dient naast de genoemde prijzen rekening te houden met extra kosten:
- Landingsgelden
** Het genoemde aantal uren kan in de praktijk afwijken. Dit is afhankelijk van uw progressie.
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