Aanvraag
AOC rondvluchten
Met dit formulier vraagt u een eerste afgifte of wijziging van het AOC
voor rondvluchten aan.
Bij wijzigingen op het AOC zijn mogelijk aanpassingen noodzakelijk in
het Operations Manual. Deze aanpassingen dienen onderdeel te zijn
voor de aanvraag wijziging van het AOC.

Stuur het formulier naar
Inspectie Leefomgeving en Transport / Luchtvaart
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
Meer informatie
088 489 00 00 | www.ilent.nl

Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet
meesturen van bijlagen) worden niet in behandeling genomen.

			1

Gegevens aanvrager

1.1

Naam onderneming

|

1.2

Nummer Kamer van Koophandel

|

1.3

AOC nummer (indien bekend)

|

1.4 Correspondentie adres

|

1.5

|									|

Postcode en plaats

1.6 Contactpersoon
1.7

Telefoonnummer(s) en fax

|
|																									|

1.8 E-mailadres

|

			2

Soort aanvraag

2.1

n Eerste afgifte			

Reden van de aanvraag

			3

Functiehouders

3.1

|

Verantwoordelijk manager

3.2 Hoofd vliegdienst

|

3.3 Hoofd Continuing Airworthiness
/onderhoudsmanagement

|

3.4 Hoofd training en opleiding

|

3.5 Hoofd grondoperaties

|

3.6 Kwaliteitsmanager

|

n Wijziging (vul alleen de gewijzigde gegevens in)
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			4

AOC rondvluchten
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Gegevens Luchtvaartuigen

4.1 Welke type(n) en registratie(s)
luchtvaartuig(en) zullen bij de
exploitatie worden gebruikt?

4.2	Is de onderneming eigenaar van
luchtvaartuig(en) die bij vraag 4.1
opgegeven zijn?

n Ja						n Nee (kopie huur- en/of leasecontract(en) bijvoegen)

			5

Onderhoudsmanagement

5.1

n Ja						n Nee (kopie contract met CAMO bijvoegen)

Is de onderneming zelf
verantwoordelijk voor de
Continuing Airworthiness
(CAMO)?

5.2 CAMO nummer

|

			6

Bijlagen

6.1 Alle hiernaast genoemde
documenten dienen bij een
eerste afgifte van een AOC
meegestuurd te worden
	Bij een wijziging dienen alleen
de documenten meegestuurd te
worden waarin gegevens zijn
aangepast

-

Kopie uittreksel kamer van koophandel
CV’s van iedere functiehouder
Weegrapport per registratie (mag niet ouder zijn dan 4 jaar)
Kopie verzekeringsbewijs per registratie (EU verordening 785/2004)
Verklaring dat de luchtvaartuigen voldoen aan de eisen gesteld in EU-OPS 1/JAR-OPS 3 subpart K&L
Huur- of leasecontract(en)
Kopie contract met CAMO
Operations Manual Part A, Part B (per type), part C en Part D
Compliance checklist met EU OPS 1 / JAR-OPS 3

			7

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

7.1

Naam verantwoordelijk manager

|

7.2 Plaats en datum

|																								|

7.3 Handtekening aanvrager

|
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