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Aanvraagformulier Brevet 3
Gegevens Piloot

Naam + voorl. Opleidingsinstante

Adres + Nr. KNVvL-Lid Ja / Nee
Nummer :

Postcode Geboortedatum

Woonplaats Geslacht M / V

Telefoon nummer Huidig brevet + Nr. 1 / 2 / 3
Nummer: 

Email adres Natonaliteit

Zonder één van deze gegevens wordt er geen brevet afgegeven. Onderstaande taken mogen alleen 
worden afgetekend door KNVvL-erkende personen zoals omschreven in het Handboek Deltavliegen.

Takenlijst

Taak Datum Naam en functe Handtekening

20 vluchten van ten minste 30 minuten op 
minimaal 2 verschillende stekken, waarvan
10 thermische vluchten met een 
hoogtewinst van ten minste 300 meter.*
Minimaal 5 correcte, zelfstandig 
uitgevoerde buitenlandingen (na een 
vlucht met een hoogteverschil van 
minimaal 400m) **
Bijwonen van een veiligheidsdag (indien 
niet al gedaan voor Brevet 2)
Een met goed gevolg afgelegd theorie 
examen “Navigate en 
Overlandvliegen”***

Opmerkingen Datum Naam en functe Handtekening 
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* Minstens de helf van de vluchten moet zijn afgetekend in het logboek door een Instructeur, 
dienstdoend Startofcier of Waarnemer voor de betrefende startmethode. De overige vluchten dienen 
wel door de piloot zelf te worden bijgeschreven in het logboek, opdat deze bij afekening van deze 
takenlijst kunnen worden gecontroleerd.
** Het maken van buitenlandingen waarbij alle aspecten voor een veilige buitenlanding in acht worden 
genomen waaronder met name inschatng wind (richtng, sterkte en gradiënt), terreingesteldheid, vrije 
aanvliegbaarheid en eventuele obstakels: minimaal 5 correcte, zelfstandig uitgevoerde buitenlandingen 
(na een hoogtevlucht met een hoogteverschil tussen start en landing van minimaal 400m) onder 
toezicht en verantwoordelijkheid van een Instructeur of waarnemer die een zodanig goed zicht heef op 
de landingen dat hij/zij kan beoordelen of die landingen correct zijn uitgevoerd. Dit is een richtlijn; de 
Instructeur of waarnemer mag het vereiste aantal landingen aanpassen aan het niveau van de cursist en 
dient dit dan te noteren op de takenlijst bij het afekenen van deze taak. Het voldoen aan de 
ervaringseisen moet blijken uit landingen die zijn afgetekend door de Instructeur of waarnemer.
*** Voor de eis van het theorie-onderdeel Navigate en overlandvliegen wordt vrijstelling verleend 
wanneer de aanvrager in het bezit is van een geldig Nederlands bewijs van bevoegdheid (of een bewijs 
dat het theoretsch examen met goed gevolg is afgelegd) voor motorvliegen, ballonvaren, zweefvliegen, 
schermvliegen-brevet 3 of ULV-vliegen.

Handleiding aanvraagprocedure brevet 3 

- Voor de aanvraag zijn kosten verschuldigd:
o Voor KNVvL-leden: maak € 12,50 over
o Voor niet-leden: maak €25,00 over

Aan:
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
Rekening: NL87RABO0161417256
Onder vermelding van: lidnummer en het gewenste brevet/aantekening

- Aanvraag van het brevet 3 geschiedt door de toekomstge brevet 3-houder door 
inzending van de papieren originelen van:

o het aanvraagformulier brevet 3
o de afgetekende takenlijst, welke taken in de afgelopen 36 maanden 

moeten zijn uitgevoerd
o een kopie van het correct ingevuld en per bladzijde getotaliseerd 

logboek
o een bevestging van met goed gevolg afgelegd theorie-examen in de 

voorafgaande 36 maanden
o 2 recente pasfoto’s
o indien de aanvrager geen lid is van de KNVvL Afdeling Deltavliegen, een 

bewijs dat een W.A. verzekering is afgesloten met dekking voor 
deltavliegen waarbij het maximaal uit te keren bedrag minimaal 1,5 
miljoen euro bedraagt.
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- Voor brevet 3 hoef geen aantekeningen-aanvraagformulier in te worden gevuld 
indien er geen nieuwe aantekening wordt aangevraagd en de betrefende 
aantekeningen -aanwijsbaar- nog geldig zijn. Bestaande aantekeningen op het B2
brevet worden dan overgenomen op het B3 brevet.

- Aanvragen, vergezeld van de vereiste stukken, dienen verzonden te worden aan 
het op de afdelingswebsite vermelde adres. Bij het ontbreken van één of meer 
van de vereiste stukken zal de aanvraag tot afgife van het brevet niet in 
behandeling worden genomen en zullen de ontvangen stukken zonder meer 
worden geretourneerd. 

- De volledige en meest actuele voorwaarden waaraan deze aanvraag dient te 
voldoen staan beschreven in het Handboek Deltavliegen. Het meest actuele 
Handboek is gepubliceerd op de afdelingswebsite.
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