
 

Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van MAXLD van toepassing. 

 

Prijslijst 2020                     versie: april 2020 

 
 
Cursus/activiteit Wanneer Waar Wat    Prijs 
     

Bergvliegen brevet 1 (B1) 
Beginners zonder brevet. 
 
(vindt plaats op oefenhelling) 

mei 
– 

juni 
Cond (D) 

Introductiecursus 1 dag (incl. gebruik lesmateriaal en WA verzekering) €  175,00 
Verlenging per dag van de 1-daagse introductiecursus met losse lesdagen 
op gevorderden dagen (incl. gebruik lesmateriaal en WA verzekering) €  100,00 

Introductiecursus 2 dagen (incl. gebruik lesmateriaal en WA verzekering) €  250,00 
Verlenging per dag van de 2-daagse introductiecursus met losse lesdagen 
op gevorderden dagen (incl. gebruik lesmateriaal en WA verzekering) €  100,00 

Introductiecursus 4 dagen (incl. gebruik lesmateriaal en WA verzekering) €  395,00 

Bergvliegen brevet 1 (B1) 
Gevorderden zonder brevet. 
 
(vindt plaats op oefenhelling) 

mei 
– 

juni 
Cond (D) 

Losse B1 lesdag op gevorderden dagen, als vervolg op 4 eerder gevolgde 
lesdagen in 2019/2020. Theorie en praktijk, incl. gebruik lesmateriaal en 
WA verzekering. Geldig binnen de cursusagenda van Cond tot eind 2020. 

€    75,00 

B1 vervolgcursus op gevorderden dagen, als vervolg op 4 eerder gevolgde 
lesdagen in 2019/2020. Theorie en praktijk, incl. gebruik lesmateriaal en 
WA verzekering. Geldig binnen de cursusagenda van Cond t/m juni 2020. 

€  495,00 

     

Parachute vouwen 
(Metamorfosi/Charly) mei Eindhoven 

Parachutevouw clinic, om de vaardigheid te leren van het werpen, het zelf 
vouwen en terugplaatsen in je harnas. €    50,00 

Je parachute wordt op een ander moment door mij gevouwen. 
(plannen op afspraak, incl. vouwen en terugplaatsen in je harnas)  €    40,00 

     

Bergvliegen brevet 1 (B1) 
Starters en gevorderden zonder 
brevet. 
 
Bergvliegen opstap B1 -> B2 
Gevorderden met (bijna) B1 om 
in te stromen in B2 bergcursus. 
 
(vindt plaats op oefenhellingen) 

6 juli 
- 

16 juli 
Thorame (F) 

7-daagse B1 starter/gevorderden cursus (incl. gebruik lesmateriaal en WA 
verzekering). Acclimatisatie/rust dag op zondag en vervolgens 7 lesdagen 
met theorie en praktijk.  

€  475,00 

7-daagse B1 gevorderden cursus (7 lesdagen, exclusief materiaal#) €  395,00 
11-daagse B1 starter/gevorderden cursus (incl. gebruik lesmateriaal en 
WA verzekering). Acclimatisatie/rust dag op zondag en dan 10 lesdagen 
met theorie en praktijk met tussendoor een nog te plannen rustdag. 

€  675,00 

11-daagse B1 gevorderden cursus (10 lesdagen, exclusief materiaal#) €  565,00 
B1 losse lesdag (exclusief materiaal#) €    70,00 
B1 losse lesdag (incl. gebruik lesmateriaal) €    85,00 

     

Losse lessen   Standaard losse lesdag (incl. gebruik lesmateriaal) €  175,00 
 
      Alle lessen vinden in de ochtend plaats, tenzij anders aangegeven of ter plekke anders afgesproken. 
     
# : Cursist zorgt zelf voor een geschikte deltavleugel, noodparachute, helm en harnas (alles passend bij (niveau) cursist en in goede staat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle bovengenoemde prijzen zijn per persoon en inclusief 21% BTW 
 

Typefouten en wijzigingen voorbehouden 


