Aanvraag Airworthiness Review
LVZC – CAMO+

BE.MG.0113

Persoonlijke gegevens AANVRAGER:
Naam
Adres
Postcode
Telefoon
Club

:
:
:
:
:

.................................................................... Voornaam : .........................................
.........................................................................................................................................
......................................
Woonplaats : ....................................................................
......................................
E-mail
: ....................................................................
.........................................................................................................................................

De AANVRAGER verklaart dat hij door de EIGENAAR werd gemachtigd deze aanvraag voor een Airworthiness Review in te dienen.

Persoonlijke gegevens EIGENAAR:
Naam
Adres
Postcode
Telefoon

:
:
:
:

(indien verschillend van de AANVRAGER)

.................................................................... Voornaam : .........................................
.........................................................................................................................................
......................................
Woonplaats : ....................................................................
......................................
E-mail
: ....................................................................

Gegevens zweefvliegtuig:
Registratie
Constructeur
Type aanduiding
Opmerkingen

:
:
:
:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................. SN : .................... Bouwjaar : ..................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

 Deze aanvraag betreft een standaard ARC
indien voorheen nog niet ingediend of in geval van wijzigingen moet bij deze aanvraag een kopij gevoegd
worden van:
• Het bewijs van inschrijving ()
• Het Certificate of Airworthiness (EASA Form 25)
• Het onderhoudsprogramma
De aanvrager verklaart dat de administratieve vergoeding van 130,00 euro voor de uitvoering van de
Airworthiness Review en het opstellen en versturen van het Airworthiness Review Certificate (ARC) werd
overgeschreven op rekeningnummer BE42 0682 0333 4154 van de LVZC vzw, met de vermelding “AR +
jaar + registratie”. Deze vergoeding werd overgeschreven op datum van ...................................................
 Deze aanvraag betreft een recommendation ARC (vereist bij aflevering van het Certificate of
Airworthiness door de CAA indien het toestel geen geldig ARC heeft).
Bij deze aanvraag moet een kopij gevoegd worden van:
• Het bewijs van inschrijving
• Het onderhoudsprogramma
Bij een recommendation ARC wordt geen administratieve vergoeding gevraagd


Hierbij geef ik de toestemming om de hogergenoemde persoonsgegevens, alsook de hierna noodzakelijke gegevens inzake het
opgegeven materiaal op te nemen in een digitaal bestand. Deze gegevens mogen worden gebruikt door de LVZC en andere
organisaties waarmee de LVZC directe operationele bindingen heeft. Ik heb het recht op inzage en eventuele correctie van mijn
gegevens. Ik heb kennis genomen van de LVZC-privacy verklaring zoals weergeven op de website. (EU-Verordening 2016/679)

Handtekening aanvrager
Datum:
Naam:

Ref.: M.F.401-03
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