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Ondergetekende meldt zich aan voor een 10 starts abonnement bij Vliegclub Haamstede en 
gaat akkoord met de voorwaarden voor een 10 starts abonnement, zoals bijgevoegd. 
 

Achternaam  : ........................................................................................................................ M/V 
Voorletters  : ............................................................................................................................... 
Roepnaam  : ............................................................................................................................... 
Adres   : ............................................................................................................................... 
Postcode  : .......................................... Woonplaats  : .................................................... 
Geboortedatum : ......................................... .  
Mobiel  : 06- ......................................................................................................................... 
Email   : ............................................................................................................................... 
Calamiteiten naam : .......................................... Calamiteiten telnr. : 06-............................................... 

 

 
Betaling van het verschuldigde bedrag geschiedt per overboeking naar onderstaand 
rekeningnummer vóór de eerste vliegdag van ondergetekende. 
 
Naam Incassant: Vliegclub Haamstede 
Rekeningnummer: NL89 RABO 012 1377 172 
 
Bij het tekenen van dit document geeft u akkoord om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken voor 
communicatie en administratie door en aan leden van Vliegclub Haamstede. 

 
 
Handtekening : ......................................  Datum : ................................ 
 
 
Indien minderjarig ook handtekening van ouders en/of voogd  : ................................ 
 
Het ingevulde en getekende formulier kunt u retourneren naar bestuur@vch.nl 
U krijgt daarna meer informatie over het deelnemen aan uw eerste vliegdag. 
 
 
Meer informatie? Kijk op vch.nl of stuur een mail naar info@vch.nl 

mailto:bestuur@vch.nl


Voorwaarden  
10 Starts Abonnement 
 

 
 

Versie jan. 2023 

1. Het tarief van een 10 starts abonnement bedraagt € 300.-. Dit tarief is uitsluitend bedoeld 
ter kennismaking van het zweefvliegen. Ervaring met zweefvliegen betekent uitsluiting. 
Derhalve kan er ook maar éénmaal een 10 starts abonnement tegen het bovengenoemde 
tarief afgesloten worden. 
 
2. Het deelnemen aan de vliegoefeningen c.q. het vliegbedrijf van Vliegclub Haamstede 
geschiedt geheel op eigen risico. Eventuele schade veroorzaakt door de houder van een 10 
starts abonnement komen voor rekening van de betreffende houder, voor zover deze niet 
gedekt worden door de verzekeringen van Vliegclub Haamstede of de lesgevende instructeur. 
 
3. Elke deelnemer dient om 9.15 uur op vliegveld Haamstede aanwezig te zijn. 
 
4. Elke deelnemer dient pas naar huis te gaan indien het vliegbedrijf volledig teneinde is. 
 
5. Indien de houder van een 10 starts abonnement vermoedt dat hij/zij lichamelijk of geestelijk 
mogelijk niet geschikt is voor het deelnemen aan de vliegoefeningen, dient dit zekerheidshalve 
vooraf aan de dienstdoende instructeur gemeld te worden. 
 
6. Er worden geen delen van het voor het 10 starts abonnement betaalde bedrag 
geretourneerd door Vliegclub Haamstede. Het 10 starts abonnement heeft een 
geldigheidsduur van 12 maanden. 
 
7. Het 10 starts abonnement is op naam, en dus niet overdraagbaar of te verdelen. 
 
8. Na aanmelding als aspirant-lid van Vliegclub Haamstede, wordt het bedrag dat betaald is 
voor het 10 starts abonnement verrekend met de aan Vliegclub Haamstede verschuldigde 
gelden voor lidmaatschap, indien men binnen 12 maanden lid wordt. 
 
9. Indien overgegaan wordt tot een aspirant lidmaatschap, dient de deelnemer zich eerst 
medisch te laten keuren voor zweefvliegen, en lid te worden van de KNVvL. In het KNVvL 
lidmaatschap is de totale W.A. dekking voor het zweefvliegen opgenomen. 
 
 
 
Meer informatie? Kijk op vch.nl of stuur een mail naar info@vch.nl 


