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Info Sheet PPL - Private Pilot Licence

Het PPL vliegbrevet is het brevet om Europa en de rest van de wereld 
vanuit de lucht te ontdekken.

Het PPL kan worden aangevuld met aantekeningen zoals bijvoorbeeld 
IFR (Instrument Flight Rules,“blindvliegen”), NQ (Night Quali ication,“nachtvliegen”) 

en meer. Een PPL vliegbrevet geeft de houder in principe het recht op
allerlei type vliegtuigen te vliegen. 

Het PPL vliegbrevet is bedoeld voor Privé (niet commercieel) gebruik maar is 
wel een vereiste eerste opstap naar de commerciële luchtvaart (CPL).

Naast het PPL vliegbrevet biedt de Aeroclub Maritime ook opleidingen aan voor 
LAPL (Alleen binnen Europa geldig) en Night Qualification aan.

Private Pilot Licence (PPL) opleiding

Vooraf gestelde eisen:
• Minimale leeftijd 16 jaar (17 jaar voor het examen)
• Medische keuring EASA-Class 2

Inhoud opleiding
• Praktijk (Aeroclub Maritime)
• Minimaal 45 uur vliegen
• Tenminste 35 uur met een instructeur
• Tenminste 10 uur solo (alleen in het toestel)
• Waarvan 5 uur navigatievluchten.

Kosten Praktijkopleiding Aeroclub Maritime

Categorie Omschrijving Aantal  Tarief Bedrag Aanbieder
Praktijkles  Toestelhuur  45 € 155,00 € 6.975,00 Aeroclub Maritime
Praktijkles  Vlieginstructie (Vlucht) 45 € 85,00 € 3.825,00 Instructeur

Totaal PPL opleiding € 10.800,00

De hierboven genoemde prijzen zijn exclusief landingsgelden en inclusief BTW.

Aeroclub Martime biedt de mogelijkheid aan om een participatie te nemen 
voor de Aquila toestellen. De kosten voor de Participatie zijn € 5000,- eenmalig en 

€ 650.- per jaar, de huurprijs van het toestel is dan € 85,-. 
Dit levert op de totale opleiding een minimale besparing op van: € 3.150,- waarna 
de participatie natuurlijk blijft bestaan voor toekomstige vluchten (à € 85.- p/u).

Naast de kosten voor de praktijkopleiding moet u ook nog rekening houden 
met de volgende (externe) kosten voor het behalen en registreren van uw PPL Brevet. 

Theorie cursus € 1.000,00 Theorie examens*  € 100,00
Radio Telefonie       €  500,00 Engelse Taaltest    € 150,00
Medische keuring        €  200,00 Studie materiaal    € 150,00
Afgifte PPL brevet (KIWA) €  600,00  Totaal                  € 2.700,00

* de theorie examens worden in Brussel afgenomen vanwege de lagere examengelden.




