Aanvraag
Geluidsdocument
Met dit formulier kunt u een geluidsdocument aanvragen.
Er zijn diverse geluidsdocumenten: een geluidscertificaat, een
geluidsverklaring en een niet van toepassingsverklaring.

Stuur het formulier naar luchtvaartuigregister@ilent.nl of naar
Inspectie Leefomgeving en Transport / Luchtvaart
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag

Het geluidsdocument heeft dezelfde status als het Bewijs van
Inschrijving en het Bewijs van Luchtwaardigheid en dient aanwezig te
zijn bij het luchtvaartuig.

Meer informatie
088 489 00 00 | www.ilent.nl

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

			1

Gegevens aanvrager

1.1

Naam organisatie (of persoon)

|

1.2

Adres

|

1.3

Postcode en plaats

|					|

1.4 Naam contactpersoon
1.5

Telefoonnummer(s)

|
|

1.6 E-mailadres

|

			2

Soort aanvraag
>

2.1

Welk type geluidsdocument
vraagt u aan?

Voor een amateurbouwluchtvaartuig waarvoor wel geluidseisen gelden is bij de eerste afgifte van een Speciaal-BvL nog geen aanvraag
nodig. In die gevallen wordt een geluidsdocument afgegeven dat 1 jaar geldig is met de vermelding van de geluidslimiet.
In deze periode moet het geluidsniveau worden vastgesteld.

n Een “geluidscertificaat" of "geluidsverklaring”

(Een geluidsdocument met geluidswaarde(n) en een tarief)

n Een "niet van toepassingsverklaring"				 (Een geluidsdocument zonder tarief en zonder geluidswaarde(n), omdat er voor
															het luchtvaartuig geen geluidseisen van toepassing zijn. Een dergelijk
															geluidsdocument wordt ook ambtshalve afgegeven indien van toepassing en er
															geen aanvraag wordt ingediend)
n Een "vernieuwing van het geluidsdocument"		 (Dit is ter vervanging van een geluidsdocument met geluidswaarde(n) ingeval
															van vermissing of indien het document fysiek onbruikbaar is geworden.
															Dit geldt niet bij een wijziging van de configuratie van het toestel: u dient dan
															een “geluidscertificaat” of "geluidsverklaring" aan te vragen.
															Bij een vernieuwing is een tarief van toepassing)

			3

Gegevens houder van het luchtvaartuig

3.1

|

Naam en voorletter(s)

3.2 Adres

|

3.3 Postcode en plaats

|					|

3.4 E-mailadres

|
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Gegevens luchtvaartuig

4.1 Inschrijvingskenmerk

| PH-

4.2 Fabrikant, model en serienr.

|																										|

4.3 Maximaal toegelaten massa's

| MTOM 													kg.		| MLM 														kg.

4.4 Fabrikant motor(en) en type

|

4.5 Maximum power / thrust (alleen
bij toestellen met MTOM >=
8618 kg.)

|

4.6 Fabrikant luchtschroef(ven)
en type

|

4.7 Type uitlaatdemper en/of andere
voorzieningen om motorgeluid
te dempen

|

			

Levensloop van het luchtvaartuig

5.1

> Vermeld alle wijzigingen op het basistype van het luchtvaartuig die invloed hebben op de geluidsproductie. Vul per wijziging ook de
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Wijzigingen

nummers en datum van (geplande) inbouw in.

STC-, GWL- of SB nr.

Wijziging																						(geplande) inbouw

Nr. 1

|						|																								|

Nr. 2

|						|																								|

Nr. 3

|						|																								|

Nr. 4

|						|																								|

Nr. 5

|						|																								|
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Opmerkingen

6.1 Geef hier eventuele
opmerkingen die van toepassing
zijn op de aanvraag
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Ondertekening voor configuratie
> In te vullen door het technisch bedrijf of AML-houder
Ik verklaar dat alle gegevens van paragraaf 4 en 5 op dit formulier gecontroleerd en correct bevonden zijn.

7.1

Naam organisatie (of persoon)

|

7.2 Naam contactpersoon

|

7.3 Erkenningsnummer of
bevoegdheidsnummer

|

7.4 Handtekening

|

			8

Ondertekening aanvrager
Ik verklaar dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

>

Na ontvangst van uw aanvraag, sturen wij u een overzicht met betaalgegevens. Daarna kunt u het verschuldigde
bedrag overmaken.

8.1 Naam

|

8.2 Plaats en datum

|																								|

8.3 Handtekening

|
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