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Beste cursist en aspirant piloot,
Om een vlotte samenwerking tussen P V A b.v. (Pedro Verticalo Adventures) verder genoemd als “de
school” en u als cursist of piloot, te verzekeren, dienen wij enkele concrete afspraken te maken. Deze
afspraken zijn automatisch geldend voor iedere cursist en instructeur die opereren die Pedro
Verticalo Adventures.
De opleiding wordt gegeven door Peter Blokker en/of Siem Kemper van Pedro Verticalo Adventures.
Lessen kunnen echter ook worden gevolgd bij Tineke van Oort van paramotorschool Skywings,
waarmee Pedro Verticalo Adventures nauw samenwerkt, onder dezelfde voorwaarden.
Verrekeningen van cursusgeld worden door de schoolhouders onderling geregeld. De cursist zorgt
ervoor dat de factuur van de introductiecursus (APPI PPG Adventure Pilot) en/of de vervolgopleiding
tot zelfstandig piloot (APPI PPG Pilot License) bij aanvang van de cursus is voldaan. Prijzen en
cursusinhoud staan in de webshop op de website: www.PedroVerticalo.nl en www.Skywings.nl.
Bij beschadigingen van het lesmateriaal ten gevolge van een val of verkeerde manoeuvre, zal de
schade bij u als cursist in rekening worden gebracht. Beschadigde en na schade vervangen
onderdelen blijven eigendom van de school.
De cursist is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een burgerrechtelijke
aansprakelijkheidsverzekering die paramotorvliegen dekt en een geldige ziektekostenverzekering. De
cursist is zelf verantwoordelijk voor een Reis- en annuleringsverzekering voor zowel de opleiding in
Nederland als stages in het buitenland. Voordat u de eerste zelfstandige vlucht uitvoert dient u; een
burgerrechtelijke verzekering te hebben afgesloten, een eigen medische verklaring ingevuld te
hebben en de theoretische praktische taken met goed gevolg afgerond te hebben. De eigen
medische verklaring en takenlijst dienen afgetekend te zijn in het APPI PPG opleidingsboekje.
Op de leslocatie en tijdens de praktijklessen dient de cursist zich aan hieronder genoemde regels te
houden:
•
Nooit vliegen onder invloed van drugs, alcohol of medicatie.
•
Altijd dragen van beschermende kleding.
•
Altijd dragen van stevige (sport)schoenen.
En vanaf je eerste vlucht:
•
Nooit een leslocatie/vliegveld betreden, zonder toestemming van de eigenaar van de
grond.
•
De natuur, mens en dier respecteren en het terrein opgeruimd en in een gelijke
toestand als aangetroffen verlaten.
•
Steeds een windvaan plaatsen op het terrein.
•
Voorafgaande aan een vlucht, een checklist uitvoeren, ten aanzien van de
regelgeving, NOTAM’s, weersomstandigheden, piloot, de paramotor, het harnas en
het scherm.
•
Een helm dragen, voorzien van mogelijkheid voor radio begeleiding.
•
Bij het uitvallen van het radiocontact met de instructeur, onmiddellijk terug naar het
les terrein vliegen, aldaar de windrichting bepalen en tegen de wind in landen. Volg
de handgebaren van de instructeur op.
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•
•
•
•
•
•
•

Bij een uitwijkmanoeuvre altijd naar rechts draaien.
Geen low-pass uitvoeren indien dit geen onderdeel van de opleidingstaak is. Een
vlieghoogte respecteren van minimaal 150 meter.
Aan de laagst vliegende piloot altijd voorrang verlenen.
Niet boven een mensenmassa vliegen.
Alle vluchten noteren en laten aftekenen door de instructeur in het APPI
opleidingsboekje.
Zich aan de vooropgestelde afspraken houden tijdens club vluchten.
Voor aanvang van een vlucht moet zijn nagegaan of er al dan niet een
NOTAM (Notice To Air Mission) van toepassing is op de plaats waar u gaat vliegen.

Klachten en Schade:
•
Schade- en of ongevallen dienen binnen 3 uur te worden gemeld bij de school
•
Klachten van u of anderen, van welke aard dan ook, dienen gemeld te worden bij de
school
Gevaren en risico’s aanvaarding:
•

De cursist verklaart hierbij volledig op de hoogte te zijn van de risico’s die met het
paramotor vliegen gepaard gaan en ontslaat PVA bv, Skywings en de in dienst zijnde
(hulp)- instructeur volledig van elke burgerlijke en gerechtelijke aansprakelijkheid bij
een ongeval.

De cursist laat zijn paramotor altijd vergezellen van:
•
Vlieg Logboek (APPI opleidingsboekje)
•
De benodigde registratie papieren (Bewijs van Inschrijving, Speciaal Bewijs van
Luchtwaardigheid)
•
Verzekeringsbewijs aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor paramotor
vliegen.
•
Keuringspapieren van het voor paramotor vliegen geschikte scherm.
Zolang de piloot in opleiding is, dus nog niet de status van zelfstandig piloot bezit (APPI Pilot License
of KNVvL paramotorvliegbewijs), vliegt de cursist enkel onder begeleiding van de instructeur van PVA
bv, Skywings. Zelfstandig oefenen is toegestaan zolang op de grond wordt geoefend
(groundhandling). Cursisten die zich niet aan deze afspraak houden worden uit de opleiding gezet,
zonder restitutie van cursusgeld.
Elke piloot moet zich schikken naar het reglement van de nationale en internationale van kracht
zijnde wetten en reglementeringen, die betrekking hebben op de luchtvaart, behoudens in geval van
overmacht.
De geldigheidstermijn van 2 jaar voor deze opleiding gaat in na het ondertekenen van deze
overeenkomst. Dat houdt in dat de leerling binnen deze termijn van 2 jaar, zijn opleiding dient af te
ronden. De school kan afwijken van deze bepaling in geval van bijzondere situaties of overmacht.
Restitutie van les/stagegelden vinden alleen plaats in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij
ernstige ziekte. Wel zullen reeds gemaakte kosten in mindering worden gebracht.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Van PVA b.v. Gevestigd te Uitgeest KVK Nr: 66013240
1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle met PVA B.V. af te sluiten
overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en materialen, te leveren diensten,
activiteiten, tandemvluchten, instructie, cursussen en/of bemiddeling.
2. Bedoelde overeenkomst komt tot stand zodra men mondeling of schriftelijk een bestelling heeft
geplaatst voor een product of dienst, een betaling heeft verricht, men zich schriftelijk heeft
aangemeld voor een activiteit, tandemvlucht, instructie, cursus of producten in ontvangst heeft
genomen.
3. Het beoefenen van een luchtsport zoals paragliden en paramotor vliegen kan gevaarlijk zijn.
Grondoefenen (als onderdeel van het paragliden of paramotor vliegen) kan ook gevaarlijk zijn,
ondanks dat men tijdens het grondoefenen niet vliegt. Cursist en/of deelnemer aan
evenementen, activiteiten en reizen en/of passagier en/of koper en/of huurder van geleverde
producten of diensten van PVA B.V, dient er rekening mee te houden dat men verwondingen kan
oplopen die leiden tot blijvend letsel of overlijden.
4. Door PVA B.V. noch door haar medewerkers en assistenten, noch haar leveranciers, wordt geen
enkele aansprakelijkheid geaccepteerd voor elke vorm van schade of letsel dan ook die men als
gevolg van actieve of passieve deelname aan luchtsporten, waaronder paragliden, paramotor
vliegen en grondoefenen, treft.
5. PVA B.V., noch één van haar medewerkers, aanvaardt enige aansprakelijkheid welke voortvloeit
uit gebruik of misbruik van artikelen, goederen of diensten.
6. Bij gebruik van enig artikel of dienst aanvaardt de koper of gebruiker de volledige
verantwoordelijkheid.
7. Cursist en/of deelnemer aan evenementen en reizen en/of passagier en/of koper en/of huurder
van geleverde producten of diensten van PVA B.V. vrijwaart PVA B.V. van aanspraken door
derden.
8. Deelname aan activiteiten van PVA B.V. geschiedt geheel op eigen risico. PVA B.V. is niet
aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens of
ten gevolge van de activiteit. Instructie-adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen
risico opgevolgd.
9. PVA B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen
door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens of in verband met de door PVA B.V. gegeven
instructie/cursus/activiteiten.

V1.0 2022

3/4

Pedro Verticalo Adventures
Onderdeel van PVA bv
www.pedroverticalo.nl
info@pedroverticalo.nl
KvK:
BTW:
Iban:

66013240
NL8563.56.967.B01
NL41RABO0141918950

10. Paragliden-, Paramotor- en grondoefeninstructie kan intensief zijn. Deelnemers dienen zelf in te
schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de instructie. Indien je gezondheidsklachten of
andere redenen hebt om te twijfelen aan deelname, raden we je aan eerst advies in te winnen
bij een arts.
11. Bij slechte weersomstandigheden (onweer, storm, extreme warmte, wind) kan een activiteit
worden afgelast of afgebroken door PVA B.V..
12. De cursist is verplicht blessures of onbehagen voor, tijdens of na de activiteit te melden bij PVA
B.V..
13. De cursist stemt ermee in dat haar/zijn gegevens door PVA B.V. bewaard zullen worden. PVA B.V.
verklaart hierbij dat de gegevens niet ter inzage aan derden worden aangeboden met het oog op
de privacy wetgeving.
14. Elke rechtsverhouding tussen PVA B.V. en de wederpartij wordt beheerst door het Nederlandse
recht. Vernietigbaarheid dan wel nietigheid van een bepaling, doet niet de hele overeenkomst
vernietigbaar respectievelijk nietig zijn. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan met
betrekking tot deze overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.
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