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Verlengingsformulier brevetten en aantekeningen 
Gegevens Piloot 

Naam + voorl.  Opleidingsinstantie  

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

Postcode  Geboortedatum  

Woonplaats  Geslacht M / V 

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

Email adres  Nationaliteit  

Alle Brevetten 

 Uren 

Uren gevlogen in het afgelopen jaar?  

Totaal aantal gevlogen uren  

Brevet 2 & 3 

Taak Wil je die behouden? 

In je op je huidige brevet een “Aantekening Startofficier” hebt? Ja / Nee 

In je op je huidige brevet een Aantekening Hulpinstructeur hebt? Ja / Nee 

Brevet 3 

Taak Starts 

Indien je op je huidige brevet een Aantekening Duovliegen A hebt? 
Aantal Duostarts (piloot-piloot) in het afgelopen jaar? 

 

Indien je op je huidige brevet een Aantekening Duovliegen B hebt? 
Aantal Duostarts (piloot-piloot) in het afgelopen jaar? 

 

 Soort Instructie Dagen 

Indien je op je huidige brevet een Instructeursaantekening hebt? 
Hoeveel dagen heb je in het afgelopen jaar instructie gegeven 
(totaal min. 5) 

Algemeen  

Verenigingsinstructeur 
Slepen 

 

Verenigingsinstructeur 
Lieren 

 

Toelichting: zie ommezijde 



  Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart                                            
Verlengingsformulier brevetten en aantekeningen -  Afdeling Zeilvliegen            Versie 1.0 / 08-01-2014 

 
 

 
 

Handleiding voor verlenging brevet 2 en 3 en/of aantekening(en) 
 

- Verlenging van een brevet 2 of 3 en/of aantekening(en) dient te geschieden door de 
brevethouder door inzending van een volledig ingevuld verlengingsformulier, waarvan de 
diverse onderdelen in de afgelopen twee jaren moeten zijn uitgevoerd, een kopie van het 
correct ingevulde en per bladzijde getotaliseerd logboek, 2 recente pasfoto’s en een bewijs dat 
een W.A. verzekering is afgesloten, waarbij het maximaal uit te keren bedrag minimaal 1,5 
miljoen gulden bedraagt.  

- Voor het verkrijgen van een verlenging(en) dient men door zorg te dragen voor overmaking van 
het verschuldigde bedrag onder vermelding van "verlenging brevetten & aantekeningen t.b.v. 
(naam)" 

- Aanvragen, vergezeld van de vereiste stukken, dienen verzonden te worden het in het 
afdelingsorgaan vermelde adres. Bij gebreke van één of meer van de vereiste stukken zal de 
aanvraag tot verlenging van het brevet niet in behandeling worden genomen en zullen de 
ontvangen stukken zondermeer worden geretourneerd. 

- De geldigheidsduur, van brevetten 2 en 3 wordt bepaald door de daarop vermelde 
aantekeningen. Brevetten met uitsluitend de aantekeningen duinsoaren, lieren, slepen, 
bergvliegen en lierist hebben een onbeperkte geldigheidsduur. De geldigheidsduur van 
brevetten 2 en 3 met andere aantekeningen is 2 jaar na uitgifte (tot de vervaldatum vermeld op 
het brevet). 

- Verlenging van het brevet geschiedt op verzoek van de brevethouder die daartoe uiterlijk 6 
maanden na vervaldatum een schriftelijk verzoek bij de KNVvL afd. Zeilvliegen indient. 

- De aantekeningen Verenigingsinstructeur, startofficier en hulpinstructeur, kunnen slechts 
verlengd worden na goedkeuring door het bestuur en op voordracht van een KNVvL erkende 
vereniging of opleidingsinstantie. 

- Waarschuwing: indien het brevet meer dan een half jaar is verlopen dient opnieuw aan alle 
eisen d.m.v. nieuwe prestaties te worden voldaan. 


