
Verhuurformulier	 	 		 	 	 	 Volgnummer:	

Voor de vlucht
Dit gedeelte van het formulier dient door de huurder te worden ingevuld voor aanvang van de eerste vlucht van de 
huurperiode.  Door het vliegtuig mee te nemen verklaart u dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en op de 
hoogte te zijn van de voorwaarden voor verhuur van de PH-VZV zoals te vinden in de map met vliegtuigpapieren en 
op de website www.voordeligzelfvliegen.nl  

Naam:	 Datum:	 	 	 Starttijd	reservering:

Hobbs	in:		 Inhoud	brandstoftanks	voor	vertrek	L:									gal.		R:									gal.

Toebehoren	PH-VZV
Alle items genoemd in onderstaande lijst hoort u in de kast aan te treffen; indien dit niet het geval is kunt u dit aan-
kruisen, als er niets is aangekruisd gaan we ervan uit dat alles aanwezig was.

• Map vliegtuigpapieren
	 •	Certificate	of:	Registration,	Ownership,	Insurance,	Airworthiness+renewal,	Noise
	 •	Weight	schedule,	Pilot	Operating	Handbook,	Thielert	supplement,	Journaal
 • Handleiding en Voorwaarden, Papieren reserve checklist, Weight&Balance voorbeelden
	 •	Tankpas
 • Ballpoint & calculator
• Vier headsets
• Mapje met populaire vliegbestemmingen (bottlang abstract)
•	Geldige	VFR	kaart	Nederland
• Checklist (een reserve checklist in de map vliegtuigpapieren, het origineel in het linkerzijvakje van het vliegtuig)
• Liferaft (zit in doos)
• Vier lifejackets
•	Tie-down	kit
•	Ramendoek,	plexus
• Brandstof peilstok & tester
• Motorolie
(kast afsluiten s.v.p.)

Na de vlucht
Dit gedeelte van het formulier dient door de huurder te worden ingevuld na de laatste vlucht van de huurperiode.

Hobbs	out		 	 	 Totaal	getankt:	 Jet-A1	 	 liter			
        Diesel  liter   
        Bonnetjes bijvoegen!
	 	 	 	 	 	 	 	 Indien	zelf	betaald,	totaal:															 Euro

Eventuele	opmerkingen	of	geconstateerde	defecten:

* * * * Journaal invullen en toebehoren s.v.p. op de plaats terugleggen en de kast 
afsluiten. Dit formulier op de daarvoor bestemde plaats leggen. Een nieuw formulier 
pakken voor de volgende huurder, het volgnummer in de hoek schrijven (het nr. van 
dit formulier +1) en deze op de bestuurdersstoel in het vliegtuig leggen, de sleutels 
van de PH-VZV op de daarvoor bestemde plaats deponeren.* * * *

Formulier	naar	waarheid	ingevuld	en	alles	is	correcte	staat	achtergelaten	(handtekening):	

Als	een	ieder	zich	aan	deze	lijst	houdt,	betekent	dit	dat	alle	extra	spullen	voor	iedereen	beschikbaar	kunnen	blijven	
en dat er nooit zomaar iets verdwijnt of dat iemand per ongeluk bijvoorbeeld de sleutels mee naar huis neemt. 
Onduidelijkheden	worden	voorkomen	en	het	werkt	bovendien	als	een	handige	geheugensteun.	
Met	onze	hartelijke	dank	voor	je	medewerking!	Frans	en	Ilona
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