ORGANISATIE en TARIEVEN van de ULM SCHOOL VAN BAISY-THY
Opgericht in 1984 door Roland Coddens is ULM Baisy-Thy uitgegroeid tot één van de grootste ULM
vliegscholen van Europa. Samen met hun team van ervaren monitoren garanderen Christoph en
Didier Coddens uw ULM opleiding.
-

De scholing gebeurt naar keuze op 3-as : FK 9 of VL3 (kleine vliegtuigjes)
of DPM (gemotoriseerde delta)
Het vliegveld is alle dagen toegankelijk op afspraak.
De gemiddelde leerduur bedraagt tussen de 15 en 25 vlieguren.
De club verhuurt zowel één- als tweezit toestellen.
Tarief per uur voor het huren van een ULM of DPM.
* Tweezit zonder monitor : - 93 € in DPM
- 102 € in FK 9
- 123 € in VL3
Tarief per uur : ULM en DPM scholing.
* Tweezit met monitor :

- 135 € in DPM ( AIR CREATION )
- 144 € in FK 9
- 165 € in VL3

Deze prijs omvat huur van het toestel, brandstof, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid,
verzekering passagier, helm, intercom en monitor. De betaling gebeurt telkens na de vlucht
(minuten motor) of forfaitair.
De jaarlijkse Clubbijdrage bedraagt 245€ voor leerlingpiloten inclusief federatie (50 €)
Een Theoriecursus (25 uren) = 375€ met handboek FK9 ( luchtvaartkaart en cursusboek inbegrepen)
wordt jaarlijks in groep georganiseerd met het oog op het nodige examen tot het verkrijgen van een
pilootvergunning.
De behandelde leerstof is de volgende :
- Aérodynamica
- Aérologie
- Vliegtechniek
- Reglementatie
- Navigatie
Iedere leerling die met de opleiding start dient in het bezit te zijn van een oefenvergunning.
De oefenvergunning biedt de mogelijkheid met een monitor of solo onder de verantwoordelijkheid
van deze laatste te vliegen

Update: 01.01.2018

Om de oefenvergunning te verkrijgen dient het D.G.L.V. in het bezit te zijn van :
• kopie van een geldig geneeskundig attest (erkend ULM – arts)
• 2 identiteitsfoto’s met naam op keerzijde
• Een bewijs van goed en zedelijk gedrag en nationaliteit (bestemd voor een openbaar
bestuur) dat minder dan een maand voordien uitgereikt werd.
• Voor minderjarigen, (vanaf 16 jaar) een geschreven toestemming van de ouders,
gelegaliseerd door de gemeentelijke overheid.
(Te verzenden naar: Directoraat Generaal Luchtvaart )
De pilootvergunning wordt verkregen mits slagen in het theoretisch en praktisch examen bij een
examinator.
De Club stelt een FORFAIT-formule voor scholing ULM en DPM voor:
- De vaste prijs bedraagt :

* 1435 € voor DPM
* 1525 € voor FK 9

- Deze prijs houdt in: * 10 uren vlucht met monitor
* Volledige theoriecursus (25 uren)
* Het cursusboek en de luchtvaartkaarten
*Handboek FK9
-

De inschrijving is persoonlijk en kan niet tussen verschillende personen gesplitst worden.
De forfait geldt voor een periode van 12 maanden.
De vluchturen (minuten motor) worden op een individuele fiche bijgehouden

Na de eerste solovlucht kunnen de in de “FORFAIT” resterende minuten naar “solo” minuten
omgevormd worden.
NUTTIGE ADRESSEN :
Coddens Christoph, verantwoordelijke van de club en monitor ULM-DPM GSM : 0477.723 201
Coddens Didier, verantwoordelijke van de Club en monitor ULM-DPM
GSM : 0475.587 355
Vliegveld ULM Baisy-Thy: route de Houtain 5 1470 GENAPPE
Tel voor reservaties: 067.78 02 47
Internet: www.ulm.be
Email: info @ ulm.be
SPF Mobilité et Transport / City Atrium
Rue du Progrès 56 1210 BRUSSEL Tel. 02.277 43 11
e-mail: civilair@mobilit.fgov.be
Erkende luchtvaartarts ULM:
Dokter Mairlot Luc
Terhulpensesteenweg 470
3090 OVERIJSE
Tel: 02/687.33.37
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Dokter Jacob Francis
Avenue Platon 7
1140 BRUSSEL
Tel: 02/726.01.24

