 bevestigd

 factuur gemaakt

(alleen voor onze administratie)

-----------------------------------------------------------------Inschrijfformulier Paragliding Belgie - Bergcursus
Persoonlijke gegevens
Onderstaand formulier is uitsluitend bedoeld voor het inschrijven voor onze bergcursussen
Voornaam: __________________________________________________________________
Achternaam: ________________________________________________________________
Adres:______________________________________________________________________
Postcode: ___________________________ Woonplaats:____________________________
Telefoonnummer: ____________________ Mobiel nummer:_________________________
E-mail: _________________________________________________
Geboortedatum: _____________________ Gewicht: __________ (kg)
KNVvL-nummer: ______________ (indien van toepassing)
Parapente (als je een eigen scherm hebt): ________________________ Kleur: ______________
Maat: _______________
Ik heb: (aankruisen wat van toepassing is)
 Brevet 2B  Brevet 3B  Brevet 2L  Brevet 3L
 Ik ben in opleiding en heb: _____liervluchten en/of _____bergvluchten
 Andere ervaring, namelijk: __________________________________________________
Waar heeft u van Paragliding Belgie gehoord ?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Aanvraag gegevens
Ik wil me inschrijven voor de volgende bestemming:
Nummer: _______
Locatie: ____________________________
Datum: __________ t/m ___________
Korting ?: ____% wegens: ____________________________
Ik wil graag het volgende huren: (materiaalhuur is uitsluitend inbegrepen bij een beginnerscursus; kruis
aan wat van toepassing is)
 Parapente
 Harnas (compleet met noodchute en rugprotectie)
 Helm
 Radio (verplicht)
 Vario (voor thermiekvliegen)
 Ik zit in de beginnerscursus (alle materiaalhuur is inbegrepen)
Begeleiding (zie http://www.paraglidingschool.be/cursussen/tarieven_bergvliegen.php)
Voor begeleiding gelden vaste tarieven afhankelijk van het aantal cursusdagen, zie daarvoor:
http://www.paraglidingschool.be/cursussen/tarieven_bergvliegen.php

Vervoer
Ik heb:  wel  geen vervoer om naar de bestemming te komen
Ik wil:  wel  geen (andere) cursisten meenemen (carpoolen); aantal: ____
Verzekeringen (zie http://www.paraglidingschool.be/cursussen/verzekeringen.php)
Ik wil:  wel  niet een reisverzekering met parapentesportdekking afsluiten*
 Begindatum: ________________

Einddatum: _________________

NB: het is verplicht bij Paragliding Belgie om een reisverzekering met parapente dekking te
hebben; zonder verzekering kun je niet deelnemen aan de cursus!
Ik wil:  wel  niet een annuleringsverzekering afsluiten (geldt uitsluitend voor de cursus, kosten hangen
af van het aantal cursusdagen)**
* premie eur 3,35 per dag (altijd 1 dag daarvoor en daarna) + eur 3,50 poliskosten
** kosten annuleringsverzekering: 1-4dg: €20 / 5-9dg: €25 / >10dg: €30
Medische verklaring
LET OP: Indien je één van onderstaande vragen met ‘Ja’ moet beantwoorden, dan is een medische
verklaring vereist om deel te kunnen nemen aan onze cursussen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bent u onder behandeling van een ziekte?
Mist u het gebruik van een arm of een been?
Ziet u ook met bril of contactlenzen erg slecht?
Heeft u minder dan twee jaar geleden een operatie ondergaan aan armen en/of benen?
Heeft u last van een hernia of bent u hieraan geopereerd?
Heeft u last van een liesbreuk of bent u hieraan geopereerd?
Gebruikt u medicijnen voor hart, bloeddruk of bloedvaten?
Lijdt u aan vallende ziekte of toevallen of gebruikt u hiervoor medicijnen?
Heeft u last van ernstige duizelingen of evenwichtsstoornissen?
Is uw lichamelijk- en/of geestelijke conditie onvoldoende?
Heeft u, voor zover bekend, enig ander beletsel, waardoor het schermvliegen voor u schadelijk
kan zijn?

Ondertekening
Ik ga akkoord met de cursus- en leveringsvoorwaarden van Paragliding Belgie, zoals door
ondertekende gelezen en begrepen. Verder verklaar ik alle bovenstaande vragen met ‘Nee’ te kunnen
beantwoorden, danwel een medische verklaring te kunnen overleggen waaruit blijkt dat ik geschikt
ben om te kunnen schermvliegen.
(De Paragliding Belgie cursus - en leveringsvoorwaarden staan op de website maar kunnen ook op aanvraag
per post opgestuurd worden).
Plaats: _______________________ Datum: __________________

Handtekening: _________________
indien onder de 18 jaar, dan door ouder of voogd laten ondertekenen
Scan en E-mail dit formulier ondertekend naar: info@paraglidingschool.be
Wanneer je na enige dagen geen bevestiging hebt gekregen neem dan even per e-mail contact met ons op.

