Accidentrapport
(zware schade en/of personenschade)
1
2
3
4

De personengegevens in de grijze vakjes zijn facultatief in geval van louter materiële schade; ze zijn verplicht in te
vullen bij personenschade; de toestelgegevens in de grijze vakjes zijn facultatief indien duidelijk is dat ze niet
relevant kunnen zijn voor het ongeval.
Vul de voorgedrukte rubrieken in door de passende vakjes aan te vinken of zwart te maken. Meerdere vakjes per
rubriek zijn mogelijk.
Hoe meer details, hoe betere conclusies en lessen kunnen getrokken worden uit het ongeval.
de
Indien 2 toestellen betrokken zijn, is "piloot 2" de PIC van het 2 toestel; indien het accident een alleenstaande
de
tweezitter betreft, worden de gegevens "piloot 2" slechts ingevuld indien de 2 inzittende ook een (oefen)vergunning
bezit.

Plaats

Datum:

Tijdstip:

:

uur

Beschrijving:
België
thuisveld

buitenland
vreemd vliegveld

lokaal
overland
buitenlandingsveld

Type vlucht

wedstrijdvlucht

bergvlucht

lesvlucht

Meteofactor

slecht zicht

harde wind

crosswind

.............................................................
regen/sneeuw

................................

Sleeptoestel (indien toepasselijk)
Naam en voornaam piloot:
Adres:

Totale ervaring:
Recente ervaring:

Telefoon, mailadres:

Ervaring slepen:

Club:

Type sleeptoestel: ...……………………………………………………………………………..............................................
Motor

Immatriculatie

Lier (indien toepasselijk)
Naam en voornaam lierman:
Adres:

Totale lierervaring:
Recente lierervaring:

Telefoon, mailadres:
Club:

Op betrokken type lier:

Type lier: ..................................................
Motor

Aantal trommels

Piloot 1
Naam en voornaam:
Adres:
Telefoon, mailadres:
Club:

Geslacht:
Vergunning:
Met startwijze:
Bevoegdheid:
Ervaring solo:
Laatste 3 maand:
Km overland:
Buitenlandingen:
Leeftijd:
2de pers.:

man
oefenvergunning
sleep
solo
0-50 uur
0-5 uur
0-500
0-5
14-16 jaar
45-55 jaar
neen

vrouw
vergunning
lier
met passagier
50-100 uur
5-10 uur
500-2 500
5-10
16-25 jaar
55-65 jaar
ja, geen piloot

Toestel type: ..................................................
Bouwjaar
Uren
Serienummer
Luchtwaardigheidsbewijs
Verzekeringspolis
LVZC/RvI/VC/ACC-2004-01

zelfstart
andere: ..........................................
hulpinstructeur
instructeur
100-250 uur
250-500 uur
500+ uur
10-25 uur
25-50 uur
50+ uur
2 500-10 000
meer dan 10 000
meer dan 10
datum laatste: .........................
25-35 jaar
35-45 jaar
65+ jaar
ja, piloot (als passagier)
ja, copiloot
Immatriculatie
Starts
Inschrijvingsbewijs
Geldig tot:
Geldig tot:
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Piloot 2 (copiloot tweezitter of piloot 2de toestel)
Naam en voornaam:
Adres:
Telefoon, mailadres:
Club:
Geslacht:
Vergunning:
Met startwijze:
Bevoegdheid:
Ervaring solo:
Laatste 3 maand:
Km overland:
Buitenlandingen:
Leeftijd:
2de pers.:

man
oefenvergunning
sleep
solo
0-50 uur
0-5 uur
0-500
0-5
14-16 jaar
45-55 jaar
neen

Toestel type: ..................................................
Bouwjaar
Uren
Serienummer
Luchtwaardigheidsbewijs
Verzekeringspolis

vrouw
vergunning
lier
met passagier
50-100 uur
5-10 uur
500-2 500
5-10
16-25 jaar
55-65 jaar
ja, geen piloot

zelfstart
andere: .............................................
hulpinstructeur
instructeur
100-250 uur
250-500 uur
500+ uur
10-25 uur
25-50 uur
50+ uur
2 500-10 000
meer dan 10 000
meer dan 10
datum laatste: .........................
25-35 jaar
35-45 jaar
65+ jaar
ja, piloot (als passagier)
ja, copiloot
Immatriculatie
Starts
Inschrijvingsbewijs
Geldig tot:
Geldig tot:

Betrokken derde
Naam en voornaam:
Adres:
Telefoon, mailadres:
Aard van de betrokkenheid:

Verslag piloot 1
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Verslag piloot 2 / 1ste getuige / instructeur (schrappen wat niet past)

Verslag andere getuige(n) (specificeer)
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Schets en beschrijving van de schade

Genomen acties / conclusies / raadgevingen
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