Aanvraag verlenging / hernieuwde afgifte klasse
bevoegdverklaring in CPL(FB)
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Postbus 4, 2280 AA Rijswijk
Telefoon 070 - 414 48 88
Telefax 070 - 414 48 89
E-mail
vergunningen@kiwa.nl

Toelichting
1.1

Gebruik dit formulier voor het melden van de verlenging of hernieuwde
afgifte van de klasse bevoegdverklaring ondertekend door de FI(FB) met
tekenbevoegdheid op het brevetdocument.
1.2

De verwerking van de melding zal gemiddeld 15 werkdagen in beslag
nemen. Na afhandeling van de melding ontvangt u schriftelijk bericht van
Kiwa Register.
1.3

1.4

Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet overleggen
van de benodigde bescheiden) worden niet in behandeling genomen.
1.5

Meer informatie over dit formulier is verkrijgbaar op www.kiwaregister.nl
of op werkdagen tussen 9:00 uur 17:00 uur via telefoonnummer
070-414 48 88. Bezoekadres: Sir Winston Churchill-laan 273,
2288 EA Rijswijk (Zuid-Holland).

Het formulier dient na controle en ondertekening opgestuurd te worden
naar Kiwa Register, op het bovenstaande adres.
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Gegevens aanvrager

2.1 Naam en voorletter(s)
2.2 Voornamen voluit
2.3 Correspondentienummer / BSN
2.4 Adres
2.5 Postcode en woonplaats
2.6 Correspondentieadres (indien
anders dan adres)
2.7 Postcode en plaats
2.8 Geboortedatum en geboorteplaats
2.9 Telefoonnummer(s)

Privé

Werk

Mobiel

Fax

2.10 E-mailadres
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Gegevens aanvraag

3.1 De aanvraag betreft een

Verlenging
Hernieuwde afgifte, bevoegdverklaring korter dan 12 maanden verlopen
Hernieuwde afgifte, bevoegdverklaring tussen 12 maanden en 36 maanden verlopen

3.2 Van de bevoegdverklaring

Heteluchtballon A
Heteluchtballon B
Heteluchtballon C
Heteluchtballon D
Gasballon
Fligt Instructor Free Balloon (FI(FB)) en aftekenbevoegdheid FI(FB)
LPE (stuur een kopie van de uitslag van de taalbeoordeling met dit formulier mee)
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4.1 Welke cursussen heeft u gevolgd in
de afgelopen 24 maanden
(kopie verklaring deelname
cursussen meesturen)

Luchtvaartvoorschriften

Navigatie

Menselijke prestaties

Communicatie

Meteorologie

Ballonvaarders en materialen

Ga door op de volgende pagina
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Kennis-eisen
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Ervaring en training

5.1 Heteluchtballon en gasballon

Heteluchtballon
A

B

C

Gasballon
D

Aantal vluchten als gezagvoerder
gedurende de geldigheidsduur van
de bevoegdverklaring
Totaal tijd vluchten als gezagvoerder
gedurende de geldigheidsduur van
de bevoegdverklaring
Aantal vluchten in de 12 maanden
voor de vervaldatum van de
bevoegdverklaring
Totale tijd vluchten in de 12
maanden voor de vervaldatum van
de bevoegdverklaring waarvan één
vlucht met een FI(FB)

Paraaf instructeur trainingsvlucht
Nieuwe vervaldatum getekend door
FI(FB) met tekenbevoegdheid op het
brevetdocument
5.2 Flight instructor Free Balloon FI(FB)
Voor verlenging van de FI(FB) dient
u te hebben voldaan aan 2 van de 3
gestelde eisen.
Voor een hernieuwde afgifte dient u
aan de 2e en 3e eis te voldoen.
Geef aan, aan welke eisen u heeft
voldaan
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1. Gedurende de 3 voorafgaande jaren, minimaal 9 uur instructie hebben gegeven op grond van de
bevoegdverklaring FI(FB).
2. Een door de minister goedgekeurde cursus gericht op FI(FB) hebben gevolgd (kopie verklaring deelname
cursus meesturen).
3. Een vlucht van tenminste één uur instructie hebben gegeven, onder toezicht van een andere FI(FB).
NB: Voor de verlenging FI (FB) geldt dat bij opeenvolgende verlengingen niet tweemaal dezelfde
combinatie van eisen mag worden gebruikt.

Ondertekening FI(FB) met tekenbevoegdheid
Ik verklaar dat de gegevens onder paragraaf 5 naar waarheid zijn ingevuld.

6.1 Naam bevoegd instructeur
6.2 Correspondentienummer
6.3 Plaats en datum

6.4 Handtekening instructeur
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Ondertekening aanvrager
Ik verklaar dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

7.1 Naam aanvrager
7.2 Plaats en datum
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7.3 Handtekening aanvrager

