www.maf.nl

MAF VLIEGDAG
Algemene informatie

Voel je MAF-piloot
OP EEN MAF-VLIEGDAG

Welkom
IN DE HANGAAR

U gaat een rondvlucht maken bij MAF. Een prachtige
ervaring waarbij u over bijvoorbeeld Apeldoorn of
de IJsseldelta bij Deventer vliegt. Het werk van MAF
komt zo echt tot leven. Met uw rondvlucht maakt
u ons werk in landen als Zuid-Soedan, Tanzania en
Papoea-Nieuw-Guinea mogelijk.
Programma
U wordt ontvangen in de hangaar met een

zelf een rondvlucht te maken, maar de vlieg-

kopje koffie, thee of fris met een lekkere

tuigen zijn ook erg nuttig, omdat een vlieg-

koek. In de entourage van de vliegtuighan-

tuig erg snel ter plekke kan zijn. Dit maakt de

gaar is al genoeg te zien en te beleven.

rondvlucht, die u daarna maakt, nog meer

Daarna volgt een presentatie over het werk

bijzonder.

van MAF. Een (oud-)MAF-piloot vertelt over
zijn werk. Hij vertelt hoe het is om met kleine

Kortom een mooi programma staat er voor

vliegtuigen mensen te bereiken met hulp en

u klaar en uiteraard beantwoorden we al uw

evangelie. Want het is niet alleen erg leuk om

vragen.

			Ochtend			Middag
Ontvangst		

09.30 uur - 10.00 uur

13.00 uur - 13.30 uur

Presentatie		

10.00 uur - 10.45 uur

13.30 uur - 14.15 uur

Voorbereiding rondvlucht

10.45 uur - 11.00 uur

14.15 uur - 14.30 uur

Rondvluchten		

11.00 uur - 13.00 uur

14.30 uur - 16.30 uur

Rondvlucht
MAAK KENNIS MET ONS VLIEGEN
Rondvluchten

Toeschouwers

U zult de rondvlucht maken in een Cessna

In verband met de capaciteit van onze

172. Er kunnen drie passagiers mee met dit

evenementenruimte is het per persoon

vliegtuig. De rondvlucht wordt uitgevoerd

die gaat vliegen toegestaan om één

door een bedrijf dat gespecialiseerd is in

toeschouwer mee te nemen. Hij/zij kan het

rondvluchten. De rondvlucht zal in totaal

hele programma bijwonen.

zo’n 15-20 minuten duren.

Eigen risico
Vluchtplanning

Deelname aan de rondvluchten is op eigen

Bij uw ontvangst op Vliegveld Teuge wordt

risico en de algemene voorwaarden zijn

u gevraagd een boardingspass in te vullen.

hierop van toepassing. Deze zijn, indien

Met deze gegevens wordt de Vluchtplanning

gewenst, bij MAF op te vragen.

opgesteld. Omdat deze planning op de dag
zelf wordt gemaakt is het van tevoren niet

Betaling

bekend wat de exacte tijd van uw rondvlucht

De kosten bedragen € 47,50 per ticket. Als

is. Op de Vliegdag houden we u natuurlijk op

u dit niet vooraf heeft betaalt kunt u dit ter

de hoogte van uw tijd van rondvlucht.

plekke voldoen (bij voorkeur betalen met
PIN).

“Echt een
aanrader! Wij
zijn afgelopen
zaterdag
geweest. We
hebben een
fantastische dag
gehad!”
Mevr. Schippers
Vloog mee in 2018

Samen vliegen
WAT IS ER MOGELIJK?

Of u in uw eentje gaat vliegen of met meerdere
personen komt, het is een onvergetelijke ervaring.
Vluchtplanning
u een boardingspass in te vullen. Met deze

Wij komen met z’n tweeën en
willen bij elkaar in het vliegtuig
zitten, kan dat?

gegevens wordt de vluchtplanning gemaakt.

Ja, vaak is dit mogelijk. Toch kan het zijn

We doen ons best zoveel mogelijk met uw

dat we een duo moeten splitsen: Als er drie

wensen rekening te houden.

aanmeldingen van 2 personen komen, 6

Omdat vliegen aan strikte regels is

personen in totaal, dan zijn dat voor ons

gebonden, kan het zijn dat u niet altijd bij

twee rondvluchten.

elkaar in het vliegtuig zit. Natuurlijk doen wij

Eén aanmelding van twee personen wordt

dit in overleg met u en vragen uw begrip

dan gevraagd zich op te splitsen en elk bij

hiervoor.

één van de andere aanmeldingen plaats te

Bij het ontvangst op de Vliegdag vragen we

nemen, zodat er twee vluchten met drie

Wij willen bij elkaar in het
vliegtuig zitten, kan dat?

passagiers vertrekken.

Ja, dat kan, mits u met drie personen

Stoel afkopen

komt of een veelvoud daarvan (6, 9, 12,

Een andere optie is dat u de derde ‘lege’

etc.). De prijs van de tickets is bepaald naar

stoel afkoopt. De standaard ticketprijs van

drie betalende passagiers per rondvlucht.

€47,50 is gebaseerd op drie betalende

Daarnaast wordt er rekening gehouden

passagiers. Wilt u met twee personen

met het gewicht van de passagiers. Drie

vliegen en de derde stoel afkopen, dan

passagiers samen mogen maximaal 225kg

betaalt u €60,- per persoon.

wegen.

U dient dit voor de betreffende Vliegdag
door te geven bij uw reservering of via
evenementen@maf.nl.

Leeftijd
WANNEER MAG JE (ZELFSTANDIG) MEEVLIEGEN?
Vliegen is leuk voor jong en oud. Nederland

koptelefoon op om met elkaar te kunnen

vanuit de lucht zien is voor iedereen

communiceren. Voor kinderen zijn dit

indrukwekkend. Toch zijn er een paar

factoren die erg afleiden van het vliegen. En

voorwaarden om mee te vliegen.

ook dat heeft gevolgen voor het vliegplezier
van de volwassene.

Vliegen voor de allerjongsten
Wij adviseren om geen kinderen tot

Vliegen tussen 5 en 16 jaar

en met vier jaar te laten vliegen. Ten

Kinderen tussen 5 en 16 jaar mogen

eerste is de vraag wat ze echt van het

meevliegen mits met toestemming van de

vliegen meekrijgen. Daarnaast maakt een

ouders/verzorgers en onder begeleiding van

vliegtuig veel lawaai. Aanboord krijg je een

een volwassene.

Veiligheid
STAAT VOOROP

Vliegen doen we alleen als het veilig is. Op een
aantal zaken hebben wij invloed en hebben we te
maken met regelgeving. Op bijvoorbeeld het weer
hebben we minder invloed. Dat kan betekenen dat
we bij slecht weer moeten annuleren.
Vliegveldreglement

•

U mag in geen geval op het vliegveld

De Vliegdag vindt plaats bij ons kantoor op

begeven zonder begeleiding van een

Vliegveld Teuge. Een deel van het program-

medewerker van MAF of piloot. Dat

ma is op het platform bij de hangaar. Omdat

betekent dat u (en uw kinderen!) achter

u zich op luchtvaartterrein begeeft dient

de hekken dienen te blijven. Voor de

u zich te houden aan de daarbij geldende

rondvlucht wordt u begeleid van en

regels. Vooraf informeren we u vast over de

naar het vliegtuig. Natuurlijk zorgen we

twee belangrijkste regels:

ervoor dat uw toeschouwer wel even
foto’s kan maken bij het vliegtuig.
•

Roken is ten strengste verboden aan de
vliegveldkant van de hangaar. Roken is
alleen toegestaan langs de openbare
weg aan de voorzijde van de hangaar.

Wanneer wordt er geannuleerd?

Annuleren per e-mail

In aanloop naar een Vliegdag houden we

Indien wij genoodzaakt zijn te annuleren,

het weerbericht nauwlettend in de gaten.

zullen wij dat in eerste instantie per e-mail

Dit doen we in overleg met vlieg- en

doen. Houd uw e-mail tot enkele uren voor

weersdeskundigen.

aanvang van het evenement in de gaten.

Omdat we alleen vliegen als het veilig is, zal

Als we annuleren per e-mail vragen we u om

de Vliegdag worden geannuleerd bij mist,

een ontvangstbevestiging van deze e-mail.

laaghangende dichte bewolking, regen of

Als er het vermoeden is dat u de e-mail

zware windstoten.

nog niet heeft gelezen, proberen we u
telefonisch te informeren.

Wij houden u op de hoogte
Als er in aanloop naar de Vliegdag weersver-

Indien mogelijk bieden we u een alternatieve

wachtingen duiden op een van de hierboven

datum aan. Houdt u dus rekening dat, als de

genoemde omstandigheden dan informeren

weersomstandigheden niet geschikt zijn om

we u hier zo vroeg als mogelijk over (dat kan

te vliegen, u bij aankomst pas wordt mede-

soms 1 á 2 dagen van tevoren zijn). We doen

gedeeld dat de rondvlucht niet kan

dit altijd per e-mail. In deze e-mail informe-

doorgaan. Uiteraard kunt u dan alsnog een

ren we u over de weersverwachtingen en

kop koffie van ons krijgen en wellicht een

mogelijke gevolgen voor de Vliegdag. In

presentatie. Binnen de luchtvaart, waar vei-

deze e-mail geven we aan wanneer u van

ligheid altijd voor gaat, wordt een flexibele

ons een nieuwe update ontvangt.

houding gevraagd. We vragen hiervoor uw
begrip.

Wilt u zelf annuleren?
We hopen u op de Vliegdag te ontmoeten.

Omdat we ook kosten maken in aanloop van

Indien u verhinderd bent kunt u uw

een Vliegdag rekenen we voor annuleren

aanmelding eenvoudig omboeken naar een

tussen zes dagen en 72 uur voor aanvang

andere Vliegdag. U kunt dit doen door een

van de is de restitutie 60% van de ticketprijs.

e-mail te sturen naar evenementen@maf.nl

Bij annulering tot 72 uur voor aanvang van

met uw geboekte vliegdatum en gewenste

de Vliegdag is restitutie niet mogelijk.

vliegdatum.
Het overzetten van tickets op een andere
Restitutie bij annulering

naam is toegestaan, geef in dat geval

Wilt zelf de rondvlucht annuleren? Dan

uiterlijk 24 uur voor de Vliegdag door wie

stellen wij het op prijs dat u dit zo vroeg

in uw plaats komt. Dit kan per e-mail naar

mogelijk meldt zodat we hier rekening mee

evenementen@maf.nl.

kunnen houden met het reserveren van
vliegtuigen en piloten. U kunt tot een week
van tevoren kosteloos annuleren per e-mail
naar evenementen@maf.nl.
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Locatie Vliegdag
MAF Nederland
De Zanden 57a
Teuge (Apeldoorn)
Tel. 055 741 00 17

Giften/Donaties:
IBAN: NL40ABNA0558345808
BIC: ABNANL2A

