Aanmelding Aanvraag Blauw Boekje
1.

Naam eigenaar toestel:

2.

Call Sign vliegtuig:

3.

Bent u lid van de KNVvL?

4.

Lidnummer KNVvL:
Adres:

5.

Postcode:

6.

Telefoon overdag:

JA

NEE*

Telefoon ’s avonds:
7.

E-mail:

8.

Merk en type toestel:

9.

Waar bevindt het toestel zich
momenteel?
10. Bent u al in het bezit van een
JA
Blauw Boekje, zo ja welke
geluidswaarde wordt daarop
aangegeven?
11. Zijn er wijzigingen aangebracht in JA
de configuratie van het vliegtuig
sinds de datum van afgifte van het
huidige Blauwe Boekje?

NEE*

NEE*

9 Als u vraag 10 met JA en vraag 11 met NEE heeft beantwoord en de
geluidswaarde is kleiner of gelijk aan 60 dB(A), dan hoeft u niets te doen.
9 Als u vraag 10 met JA en vraag 11 met NEE heeft beantwoord en de
geluidswaarde is meer dan 60 dB(A), dan hebben we in de eerste instantie
voldoende informatie om voor u uit te zoeken of u in aanmerking komt voor een
omzetting van uw bestaande Blauwe Boekje in een Blauw Boekje onder de nieuwe
geluidsvoorwaarden.
9 Als u vraag 10 met JA en vraag 11 met JA heeft beantwoord, vul dan ook de rest
van de vragen in. We zoeken voor u uit of u met de aangebrachte wijziging(en) in
de configuratie nog in aanmerking komt voor een omzetting van uw bestaande
Blauwe Boekje in een Blauw Boekje onder de nieuwe geluidsvoorwaarden.

9 Als u vraag 10 met NEE heeft beantwoord, dwz u heeft nog geen Blauw Boekje, ga
dan verder met de vragen 13 t/m 17. We zoeken voor u uit of u direct in
aanmerking komt voor een Blauw Boekje of dat een geluidsmeting noodzakelijk is.
In het laatste geval sturen we u een aanvraagformulier dat op uw situatie van
toepassing is en waarmee u de voor het nieuwe Blauwe Boekje noodzakelijke
geluidskeuring kunt aanvragen.

* Doorhalen wat niet van toepassing is

12. Specificeer de wijzigingen die in
de configuratie zijn aangebracht
zoals geformuleerd in vraag 11:
13. Merk en type motor:
Tandwielkast of riem:
Overbrengingsverhouding:
14. Merk en type propeller:
15. Uitlaat:
16. Inlaat:
17. Kent u een goedgekeurde uitvoering van uw toestel met een
geluidswaarde kleiner of gelijk aan 60 dB(A)? Wilt u in dat geval
hierover dan zo veel mogelijk informatie meezenden? We denken
bijvoorbeeld aan een ander Nederlands goedgekeurd toestel, of een
toestel met een Duitse “Musterzulassung”.
Als u in het bezit bent van een blauw boekje, wordt u verzocht om een kopie
van de eerste drie bladzijden mee te sturen.

Secretariaat TC MLA KNVvL
Rieteke van Luijt
Asserbrink 54
7812 NL Emmen
e-mail: geluidskeuring@ziggo.nl

Naar waarheid ingevuld
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Dit aanmeldingsformulier wordt alleen in behandeling genomen als foto’s zijn
bijgevoegd of per e-mail zijn opgestuurd

