
         GMVC Gastvlieger eigenverklaring                                                        

 
Van harte welkom bij de GMVC je bent hier op uitnodiging van een GMVC lid en/of om deel te nemen aan een door 
de GMVC georganiseerd evenement. Op onze locatie is modelvliegen aan heel wat regels onderhevig, zoals 
beschreven in ons Terrein Reglement en de Instructie Vlieggebied.  
 
Omdat we van jou niet kunnen verwachten dat je de regelgeving helemaal kent, vlieg je alleen nadat jouw 
“Gastheer” of iemand van de “Veiligheidscommissie” of “Organisatie” van het evenement je heeft uitgelegd wat de 
belangrijkste regels voor een goed en veilig gebruik van onze “Locatie” en “Luchtruim” is. 
  
Voor je mag vliegen dien je deze “Eigenverklaring” volledig in te vullen en te ondertekenen.  
Bovenal nog even dit voor je verder gaat:  
Zonder bezit van brevet in de door jouw gevlogen klasse doe je niet mee aan een evenement.  
Op reguliere vliegdagen is dit onder toezicht van een Veiligheidscommissie lid en instructeur wel mogelijk.  
Brandstof turbine aandrijving is voor gastvliegers verboden.  
Je gebruikt goedgekeurde 2,4 Ghz apparatuur (35Mhz. Is voor gastvliegers verboden)  
De modellen waar je mee vliegt hebben al eerder gevlogen (indien het meedoen aan een evenement betreft).  
Zijn voorzien van jouw gegevens in of op het model incl. het wettelijk verplicht exploitantennummer.  
Je bent in het bezit van de bovengenoemde papieren en kunt die ook tonen op verzoek.  
 
En verder als hoofdzakelijk gedrag op de pilotenplaats:  
Vanuit de Pits, waar taxiën verboden is en starten van motoren nooit richting het publiek gebeurt en kisten altijd 
vast staan om vooruit rijden te voorkomen. Plaats je het toestel op het veld naast een zijde van de piloten plaats.  
* * *Nooit meer dan drie brandstof aangedreven modellen in de lucht.  
Je vraagt met luide stem aan de vliegende piloten: “Mag ik starten” na bevestiging taxie op de baan en zeg “Start” bij 
aanvang. Bij landing doe je hetzelfde maar vervangt “Start” voor het woord “Landing”.  
Luister naar de aanwijzingen die je gegeven worden door de mensen die daartoe aangewezen zijn.  
We wensen je een fijne dag bij onze vereniging, vraag bij onzekerheden, hoe te handelen. Als de hieronder in te 
vullen velden door je zijn gedaan en getekend sluiten we af met vlieg veilig en behouden.  
 
Ondergetekende verklaart:  
Bovenstaande tekst volledig gelezen te hebben en in acht te zullen nemen.  
Te beschikken over een voor het modelvliegen geldige aansprakelijkheidsverzekering.  
De GMVC en haar bestuur niet aansprakelijk stellen voor geleden schade veroorzaakt door één van haar leden of 
anderszins aanwezigen op het vliegterrein. Aanwijzingen van de GMVC officials op te volgen.  
 
Naam:…………………………………….. …………...                       Geb. Datum:…………….   06…………………………………………. 
 
Lid van Modelvliegclub: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   
In bezit van Brevet:………………….Model:…………………………………………………………………………………………………………….  
 
Betreft het  een evenement: Dan verkrijg je bij  aanmelden een vliegpas tegen 10 euro borg en bij vertrek retour. 
 
We beschermen jouw privacy volgens AVG regels, voor eventuele uitnodiging op andere momenten bewaren we 
afhankelijk van jouw wens deze gegevens streep omcirkel om die reden wat jij wilt.  
 

Bewaren/Vernietigen         

 

Handtekening:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


