
Elke dag is anders.  
En daarom kan de inhoud van 
dit document ook veranderen. 
Op basis van nieuwe 
informatie, inzichten en 
ervaringen. 

Laatste wijziging:  
24 maart, 2021 
Versie: 1.8



   Flight is the only truly new 
sensation that men have 
achieved in modern history. 
- James Dickey -
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De wereldwijde standaard voor vliegen op 

eenmotorige vliegtuigen. Zowel op brandstof 

als elektrisch. Veel mogelijkheden om uit te 

breiden.

Welkom bij je volgende level

Met een LAPL brevet mag je binnen Europa 

met maximaal 3 niet-commerciële passagiers 

vliegen in eenmotorige vliegtuigen. 

Voor piloten die reeds een brevet hebben. Leer 

alles over elektrisch vliegen met de Pipistrel Velis. 

Ervaar dit als één van de eerste piloten. Je bent 

goed voorbereid op de vele toekomstige 

ontwikkelingen in de elektrische luchtvaart.

OPLEIDINGEN

PPL

PRIVATE PILOT LICENSE LIGHT AIRPLANE PILOT LICENSE E-RATING

LAPL E-Rating
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Leer vliegen bij de meest duurzame vliegschool van het land. Met onze 

splinternieuwe elektrische toestellen vliegen wij gemiddeld meer dan 

90% van je opleiding zonder emissies. De laatste 10% CO2 wordt 

gecompenseerd in samenwerking met Justdiggit.

De luchtvaart heeft grote moeite om te verduurzamen. Wij vinden dat je 

moet beginnen waar het kan. Daarom vliegen wij veruit de meeste uren 

met onze elektrische vliegtuigen van het merk Pipistrel. Wij beschikken 

over twee toestellen van het type Pipistrel Velis Electro en één Pipistrel 

Virus SW 121. Alle uitvoerig getest en volledig gecertificeerd door EASA*. 

Door elektrisch te vliegen besparen wij 230 ton aan CO2 in 3 jaar. Ons doel 

is zo snel als mogelijk alle opleidingen volledig emissieloos aan te bieden.

ZOALS 
VLIEGEN 
HOORT 
TE ZIJN

*Sorry, maar je zal moeten wennen aan de afkortingen. Aviation is Abbreviation! EASA is 
de European Aviation Safety Agency en gaat over alles wat met de luchtvaartveiligheid te 
maken heeft in Europa. Voor de die-hards, hier vind je het Type Certificaat van de Velis en de 
Virus: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/tcds_easa.a.573_is.5_0.pdf

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/tcds_easa.a.573_is.5_0.pdf
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Oliepeil checken? 10 minuten 

warmdraaien? Niet nodig. Met vier 

switches start de prop geruisloos 

en taxi je naar de strip. Daarna 

heb je direct vol vermogen tot je 

beschikking. En dan vlieg je.  

 

Dit toestel is ontworpen voor 

vliegopleidingen. Dat betekent 

eenvoud, puurheid, fantastische 

vliegeigenschappen en de 

nieuwste apparatuur. Kortom, een 

ideaal opleidingstoestel. 

Bij ons kan je een brevet halen 

waarmee je zowel kan vliegen op 

elektrische toestellen als op 

single-engine piston motoren.

IT ’S ELECTRIFLYIN’!
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Wij vliegen vanaf luchthaven Teuge vanuit de 

mooiste hangaar die we konden vinden: 

Skydeck. Hier briefen wij jou voor je les met op 

de achtergrond een decor van luchtvaart-

klassiekers. Teuge heeft een verharde baan die 

het hele jaar gebruikt kan worden. 

TEUGE OP DE KAART

HET BEGINT EN 
EINDIGT OP 
GROUND-LEVEL.

https://goo.gl/maps/vif2QQzZ9JjL16yBA
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  Je vliegt over een fantastisch landschap. 
Van paleis 't Loo, tot de Julianatoren. Over 
Berg en Bos, de Apenheul, de kronkels van 
de IJssel, verschillende kastelen, 
het Nationaal Park de Veluwe, het 
Veluwemeer en de Grebbeberg. Voorlopig 
hoef je niet naar het buitenland.



Private  
Pilot  
License
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Eerste vliegschool in de Benelux met 

twee elektrische toestellen. 

Van de 45 uur vlieg je er 37 uur 

elektrisch, dus zonder uitstoot. De 

langere vluchten maak je in hetzelfde 

soort toestel, maar dan met een 

verbrandingsmotor. De CO2 uitstoot 

wordt volledig compenseert in 

samenwerking met Justdiggit. 

Theorie en praktijk in de prijs 

inbegrepen.  

Je ontvangt een brevet (class rating) voor 

elektrisch en single-engine piston ineen. 

Onze vliegschool is voorlopig gevestigd 

in het imposante Skydeck op vliegveld 

Teuge. Wij gaan een klimaatneutrale 

hangaar ontwikkelen met groot 

zonnedak om geheel duurzaam te 

kunnen vliegen.

JARENLANGE ERVARING

Wij zijn een nieuwe vliegschool 

opgericht door Evert-Jan Feld. Hij 

heeft ruim 4500 vlieguren in zijn 

logboek staan. 

Waarvan 1750 uur als instructeur. 

Heeft meer dan 200 examens 

afgenomen. 

Heeft 10 jaar bij de luchtmacht 

gevlogen als piloot en instructeur en 

vele militaire vliegers opgeleid. 

Heeft 11 jaar lang gevlogen en 

training verzorgd voor piloten bij de 

ANWB 

Was eerder Hoofd Training bij de 

grootste helikopterschool van 

Nederland.

Na een afgeronde opleiding PPL haal je bij ons je brevet. 

Daarmee vlieg je op zowel eenmotorige 

verbrandingsmotoren als op de nieuwste emissie-vrije, 

stille elektrische toestellen. Hiervan vliegen er in Europa 

aan het eind van 2021 alweer bijna 80 rond. We 

verwachten dat de komende jaren veel nieuwe 

elektrische toestellen op de markt komen. 

Een Private Pilot License is een wereldwijde standaard.  

Met een PPL kan je van Teuge tot Toronto opstijgen als 

Pilot in Command. Je kunt waar je ook wil EASA 

goedgekeurde toestellen huren en je vrienden 

meenemen. 

Private  
Pilot  
License

DE WERELD ONDER 
JE VOETEN

UNIEK BIJ   
E-FLIGHT ACADEMY

https://justdiggit.org/nl/


IN HET PPL PAKKET

Toegang tot een uitgebreide e-

learning omgeving zodat je de 

negen theorievakken op jouw 

manier eigen kan maken. 

Inclusief 24 uur klassikale 

begeleiding. 

Alle theorie-examens 

Praktijkcursus Radio/Telefonie 

Language Proficiency 

Endorsement (LPE) taaltoets

THEORIE

Totaal 45 vlieguren 

35 uur met instructeur inclusief pre- 

en de-briefing 

10 uur solo inclusief pre-briefing 

100 starts en landingen 

37 uur elektrisch , 8 uur single-engine 

piston (inclusief CO2 compensatie) 

Inclusief landingsgelden, elektriciteit 

en brandstof.

PRAKTIJK

Extra lesuren. De 45 uur in de praktijkopleiding PPL is het wettelijk bepaalde 

minimaal aantal uren. Deze worden gemiddeld met 15 tot 20% overschreden. 

Omdat dit voor iedere student anders is, kunnen wij deze niet opnemen in het 

pakket. Extra lessen kan je bij ons uiteraard afnemen per les of per pakket van 

vijf lessen. Binnenkort is het ook mogelijk om extra lessen te nemen op onze 

simulator. 

Medische keuring. Voordat je solo gaat vliegen is een medisch certificaat klasse 2 

noodzakelijk. Reken op € 375,- aan kosten. 

Het praktijkexamen. Dit examen wordt afgenomen door een bevoegde 

onafhankelijke examinator. Reken op € 500,- tot € 600,- 

Kosten afgifte eerste brevet bij Kiwa* €638,88 (prijspeil einde 2020)

Kosten PPL
Een PPL opleiding kost € 14.900 incl BTW.

Er komt veel kijken bij een vliegopleiding. Er zijn vaste en variabele kosten. Dit 

kan je van ons verwachten. Is het niet duidelijk? laat het ons weten!
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MAIL NAAR HELLO@EFLIGHT.NL

Private  
Pilot  
License

NIET INBEGREPEN

Er zijn een aantal kosten die variabel zijn of die wij niet in het pakket 

kunnen opnemen. 

*Kiwa Register verwerkt aanvragen voor vergunningen en wettelijke bevoegdheden in de 
transportsector. Lees meer op de website van Kiwa. https://www.kiwaregister.nl/productpagina-piloten

mailto:hello@eflight.nl
https://www.kiwaregister.nl/productpagina-piloten


Light 
Airplane 
Pilot  
License
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De 30 uur die je minimaal moet vliegen 

kunnen allemaal met onze elektrische 

toestellen. Dus zonder uitstoot.  

Theorie en praktijk in de prijs 

inbegrepen.  

Je ontvangt een brevet (class rating) voor 

elektrische toestellen. Uitbreiden naar 

single-engine piston is mogelijk. 

Onze vliegschool is voorlopig gevestigd 

in het imposante Skydeck op vliegveld 

Teuge. Wij gaan een klimaatneutrale 

hangaar ontwikkelen met groot 

zonnedak om geheel duurzaam te 

kunnen vliegen.

JARENLANGE ERVARING

Wij zijn een nieuwe vliegschool 

opgericht door Evert-Jan Feld. Hij 

heeft ruim 4500 vlieguren in zijn 

logboek staan. 

Waarvan 1750 uur als instructeur 

Heeft meer dan 200 examens 

afgenomen 

Heeft 10 jaar bij de luchtmacht 

gevlogen als piloot en instructeur en 

vele militaire vliegers opgeleid.  

Was eerder Hoofd Training bij de 

grootste helikopterschool van 

Nederland.

Met een LAPL brevet kan je in Europa vliegen met toestellen die 

niet zwaarder zijn dan 2000 kilogram. Je mag drie passagiers 

meenemen. Ook kan brevet kan heel goed dienen als opstap 

naar het PPL. Je hoeft niet opnieuw theorie examen te doen. 

De LAPL opleiding lijkt erg op de PPL opleiding. Omdat er 

minder vlieguren nodig zijn is een LAPL brevet voordeliger. Het 

heeft uiteraard ook een aantal beperkingen. Met een LAPL 

opleiding word je opgeleid tot piloot die als gezagvoerder 

uitsluitend privé-vluchten mag uitvoeren op een single engine 

vliegtuig in Europa. Buiten Europa kan niet gevlogen worden. 

Hiervoor heb je echt een PPL nodig. 

Light  
Airplane  
Pilot  
License

ZIE HET LICHT

UNIEK BIJ   
E-FLIGHT ACADEMY



IN HET LAPL PAKKET

Toegang tot een uitgebreide e-learning 

omgeving zodat je de negen theorie-

vakken op jouw manier eigen kan maken. 

Inclusief 24 uur klassikale begeleiding. 

Alle theorie-examens 

Praktijkcursus Radio/Telefonie  

Language Proficiency Endorsement (LPE) 

taaltoets 

Examentraining

THEORIE 
(GELIJK AAN PPL)

Totaal 30 vlieguren 

24 uur met instructeur inclusief pre- 

en de-briefing 

6 uur solo inclusief pre-briefing 

61 starts en landingen 

30 uur elektrisch  

Inclusief landingsgelden en 

elektriciteit.

PRAKTIJK

Extra lesuren. De 30 uur in de praktijkopleiding LAPL is het wettelijk bepaalde 

minimaal aantal uren. Deze worden gemiddeld met 15 tot 20% overschreden. 

Omdat dit voor iedere student anders is, kunnen wij deze niet opnemen in het 

pakket. Extra lessen kan je bij ons uiteraard afnemen per les of per pakket van 

vijf lessen. Binnenkort is het ook mogelijk om extra lessen te nemen op onze 

simulator. 

Medische keuring. Voordat je solo gaat vliegen is een medisch certificaat klasse 

LAPL noodzakelijk. Reken op € 200,- aan kosten. 

Het praktijkexamen. Dit examen wordt afgenomen door een bevoegde 

onafhankelijke examinator. Reken op € 400,- tot € 500,- 

Kosten afgifte eerste brevet bij Kiwa €638,88 (prijspeil einde 2020)

Kosten LAPL
Een LAPL opleiding kost € 11.900 incl BTW.

Er komt veel kijken bij een vliegopleiding. Er zijn vaste en variabele kosten. 

Dit kan je van ons verwachten. Is het niet duidelijk? laat het ons weten!
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NIET INBEGREPEN

MAIL NAAR HELLO@EFLIGHT.NL

Light  
Airplane  
Pilot  
License

Er zijn een aantal kosten die variabel zijn of die wij niet in het pakket 

kunnen opnemen. 

*Kiwa Register verwerkt aanvragen voor vergunningen en wettelijke bevoegdheden in de 
transportsector. Lees meer op de website van Kiwa. https://www.kiwaregister.nl/productpagina-piloten

mailto:hello@eflight.nl
https://www.kiwaregister.nl/productpagina-piloten
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PPL vs LAPL
Het verschil tussen een PPL en een LAPL

DE OPLEIDING

DE MOGELIJKHEDEN 
EN GELDIGHEID

PPL (A) LAPL (A)
MOGELIJKHEDEN

Verantwoordelijkheid Gezagvoerder op niet commerciële vluchten	

Geldigheid Wereldwijd Binnen Europa

Beperkingen

Geen beperkingen. Voor grotere toestellen 
heb je echter wel vaak een aparte aantekening 
nodig op je brevet, een zogenaamde Type-
Rating.

Vervoer met passagier toegestaan 
nadat tenminste 10 gezagvoerder 
uren solo zijn gevlogen 

Vliegen met éénmotorige vliegtuigen 
tot een maximaal gewicht van 2000kg 

Maximaal personen aan boord (POB) 
is 4 inclusief de piloot

Mogelijke uitbreidingen

Commercieel brevet (CPL), Aerobatic rating, 
banner tow rating, night rating, mountain 
rating, flight test rating, En-Route Instrument 
Rating, (Basic) Instrument Rating, Flight 
instructor certification

PPL 

Aerobatic rating, banner tow rating, 
night rating, mountain rating, flight 
test rating, FI

GELDIGHEIDSEISEN

Geldigheidsduur 2 jaar 2 jaar

Voorwaarde verlengen

3 maanden voor de verloopdatum een 
examen vliegen 

of 

In de laatste 12 maanden voor de 
verloopdatum 12 uur gevlogen hebben  
waarvan tenminste 6 als gezagvoerder 

Tenminste 12 starts en landingen hebben 
uitgevoerd 

Herhalingstraining hebben uitgevoerd met 
instructeur van tenminste 1 uur

3 maanden voor de verloopdatum 
een examen vliegen 

of 

gedurende de 24 maanden voor de 
verloopdatum 12 uur gevlogen 
hebben  
waarvan tenminste 6 als 
gezagvoerder 

Tenminste 12 starts en landingen 
hebben uitgevoerd 

Herhalingstraining hebben uitgevoerd 
met instructeur van tenminste 1 uur

PPL (A)* LAPL (A)*
THEORIE

Courseware licentie voor laptop/iPad 9 vakken 9 vakken

Examens via Orbit ground school 9 9

Radio/Telephonie cursus 

Language Proficiency Endorsement 

(LPE) taaltoets 

PRAKTIJK

Totaal aantal vlieguren 45 30

Aantal vlieguren met instructeur 35 24

Aantal vlieguren solo 10 6

Aantal landingen 100 61

2 uur theorie eindtoets

Totale kosten
€ 14.900  
incl BTW

€ 11.900  
incl BTW

* De (A) staat voor Aircraft. Er bestaat ook de variant (H) voor helikopter.



16

Enthousiast? Wij ook! En nu? Om je op weg te helpen 

hebben we een aantal opties voor je. Om echt te 

weten of vliegen wat voor je is bieden wij een 

assessment. Even proeven kan met een proefles.  

Of gewoon meteen inschrijven?  

Let’s go!

READY FOR TAKE-OFF?
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Je boekt zes vlieglessen. Deze plannen we in op een aantal dagen. Na deze zes lessen 

bespreek je met de instructeur het vervolg van de opleiding. Het kan zijn dat je talent hebt 

en na de minimale eis van het gestelde aantal uur vliegen examen kan doen. Houd er ook 

rekening mee dat dit meer kan worden. Het kan ook zijn dat jij, of de instructeur, tot de 

conclusie komt dat piloot worden misschien niet iets voor jou is.  Uiteraard tellen de uren 

mee voor het halen van je brevet. 

Je hoeft voor dit assessment nog geen medische keuring te hebben gedaan en ook nog 

geen theorie-examen te hebben gehaald

1.  BOEK EEN ASSESSMENT  (€  1800,-)  

2.  BOEK EEN PROEFLES   (€  275,-)

Een proefles is echt een volledige les. Na ontvangst krijg je vooraf een briefing en uitleg 

over het vliegtuig. Je leert over de technologie, vliegeigenschappen en de besturing. We 

taxiën naar de startbaan en stijgen op om 35 tot 40 minuten in de lucht te blijven. Je leert 

klimmen, dalen en bochten draaien. Na de landing rijden we terug naar de 

hangaar en krijg je nog een volledige debriefing.  

In totaal duurt de les 1,5 tot 2 uur.

3. SCHRIJF JE IN VOOR DE OPLEIDING

Je weet helemaal zeker dat je de opleiding wilt komen doen. Fantastisch. Wij 

nemen graag contact met je op om je te in te schrijven, de eerste lessen in te 

plannen en je op weg te helpen met theorie en medische keuringen.

BOEK JE PPL ASSESSMENT BOEK JE LAPL ASSESSMENT 

BOEK EEN PROEFLES

MAIL NAAR HELLO@EFLIGHT.NL

PREFLIGHT CHECK

http://www.eflight.nl/products/ppl-or-private-pilot-licence
https://www.eflight.nl/products/assessment-light-airplane-pilot-license-zes-vlieglessen
http://www.eflight.nl/products/proefles
mailto:hello@eflight.nl
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E-Rating



INHOUD E-RATING

De theorie bestaat uit een E-
learning training met een korte 
test. Reken op ongeveer 10 uur 
studie.

THEORIE

Totaal vier vluchten met instructeur. 

Eén solovlucht. 

Aantekening wordt direct door de 
instructeur toegevoegd in je logboek. 

Inclusief landingsgelden en 
elektriciteit

PRAKTIJK

Voor een E-rating heb je reeds een geldig PPL of LAPL brevet nodig. Een 

hoger brevet zoals CPL of ATPL kan natuurlijk ook. 

Je moet beschikken over een medisch certificaat klasse 1 of 2. 

Houd er rekening mee dat de MTOW (Maximal Take-Off Weight) van de 

Pipistrel Velis Electro 600 kilogram. Piloot en passagier (of instructeur 

en student) mogen samen niet meer dan 172 kilogram wegen. Dat is  

86 kilogram gemiddeld per inzittende. Inclusief kleding en ander 

materiaal dat aan boord mee gaat. 

Kosten E-Rating
Een opleiding om zelf te vliegen in een 
Pipistrel Velis Electro kost €1.800 incl BTW.

Op een PPL brevet heeft altijd gestaan dat men kan vliegen met een single-engine piston 

(SEP of zuigermotor). Sinds vorig jaar is het ook mogelijk een difference training te volgen 

binnen de SEP class-rating waarna je ook elektrische vliegtuigen mag vliegen.

19

GOED OM TE WETEN

E-Rating

BOEK DEZE OPLEIDING

http://www.eflight.nl/products/electric-rating
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Want dat hoort er ook gewoon bij.  

Er zijn een aantal voorwaarden om te 

mogen vliegen. Het is belangrijk dat je 

hiervan op de hoogte bent. 

PREFLIGHT CHECK
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VOORWAARDEN

Je bent 16 jaar of ouder voordat je je 

eerste solovlucht kan doen. Jonger 

beginnen met lessen met een mag. 

Je moet 17 jaar oud zijn om een 

praktijkexamen te doen voor zowel PPL 

als LAPL. 

Ben je zwaarder dan 90 kilo, bel ons dan 

even. Met maximaal 600 kilogram 

startgewicht zijn er beperkingen. 

Je bent gezond. Om solo te vliegen moet 

je minimaal in het bezit zijn van een 

zogenaamde medical LAPL of  medical 

class 2. 

Je beheerst de engelse taal. Je moet 

minstens niveau 4 scoren op het language 

proficiency examen Engels. Dit examen is 

onderdeel van de opleiding.

Het tempo waarin je de opleiding volgt 

bepaal je zelf. Van meerdere vluchten 

per dag en meerdere dagen in de week 

tot eens per maand. Hoe vaker je vliegt, 

hoe eerder je klaar bent voor je examen. 

Aan jou de keus. 

Je betaalt de opleiding in delen. Je begint 

met de eerste 6 vluchten voor je 

assessment en de theorie. Daarna betaal 

je per 6 lessen.  

Het is mogelijk naar ons over te stappen 

als je al vlieglessen hebt gehad. Neem 

met ons contact op voor de 

mogelijkheden.

GOED OM TE WETEN

PREFLIGHT CHECK
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   Wij zijn E-Flight Academy begonnen om de 
luchtvaart te helpen veranderen. Niet alleen 
vliegen we duurzaam, we willen ook de 
kwaliteit en beleving van vliegen verbeteren. 
We werken aan simulatoren, digitalisering 
en samenwerking met andere  
vooruitstrevende vliegscholen.  

Het wordt een mooie reis. Onze studenten, 
mensen zoals jij, staan daarin centraal.  
Wij gaan heel veel van elkaar leren.  
We hopen je snel te zien in Teuge. 

JOIN THE CLUB

- Evert-Jan Feld en Matthijs Collard - 



E-Flight Academy B.V.   
KVK: 81677022  

De Zanden 167  
7395 PG Teuge 

hello@eflight.nl 

Of bel 055 203 2230

mailto:hello@eflight.nl

