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Procedurebeschrijving voor gasten die komen tandemvliegen en voor nieuwe 
piloten. 

 

Het is altijd weer leuk om te merken dat iemand de weg naar Eurofly gevonden heeft en geïnteresseerd is in 
paragliding. 

Voor meer informatie zie: www.eurofly.nl 

 

Als je wilt vliegen of beginnen met een cursus graag het aanmeldingsformulier invullen en opsturen, 
cursusbedrag overmaken op de Eurofly rekening en vervolgens kun je op vrijdag, zaterdag en zondag bellen 
met onze vlieginformatielijn 0031 (0)6-54 663893 vanaf 8.00u.; Je hoort dan middels een voice-mailbericht 
óf we vliegen en vanaf hoe laat we op onze locatie  in Stegeren zijn. 

 

We zijn gedurende het hele jaar actief zowel in de bergen als aan de lier.  

 
Als je wilt komen tandemen, dan kun je direct reserveren via: 
 
http://agenda.eurofly.nl    
 
Als er door omstandigheden niet gevlogen wordt, kun je de reservering zelf aanpassen naar een nieuwe 
datum en tijd. 

 
De tijd die je na de reservering via de mail hebt doorgekregen, is een reserveringstijd. Het kan zijn dat je 
meteen aan de beurt bent. Het kan ook zijn dat je moet wachten, omdat de vluchten uitlopen, omdat het 
thermisch is. Je vliegt dan langer. Standaard met lieren erbij duurt een tandemvlucht ongeveer 5-10 min. 
Het kan ook zomaar uitlopen tot plm. 30min.  Dat kunnen we niet van te voren zeggen. Meenemen: stevige 
schoenen en bedekkende kleding voor armen en benen. Eventueel meenemen: koffie, broodjes, limonade, 
zonnebrandcrème. Er is geen toilet aanwezig. Wel een theehuis in de buurt met toilet.  
Mocht door de weersomstandigheden op die dag het vliegen niet door gaan, dan moet je opnieuw een dag 
reserveren. Op de gereserveerde dag na 8.00u het 06 nummer bellen of het vliegen op die dag doorgaat. 
Tandemvliegen is alleen mogelijk op vrijdagmiddag, in het weekend en op  feestdagen.  
 
Ook even de geldigheidsdatum van de waardebonnen in de gaten houden.   
De Grouponbon heeft maar een geldigheid van 4 maand.  
Bonnen van de surprisefactory  en van vakantieveilingen zijn een jaar geldig. Als deze datum verstrijkt 
verliezen ze hun waarde.  
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Je kunt de bonnen inwisselen voor Eurofly bonnen die onbeperkt geldig zijn.  
  
Grouponbonnen ,  vouchers van de vakantieveilingen  en de bonnen van de surpisefactory  z.s.m. mailen 
naar info@eurofly.nl  
 
De bonnen van Eurofly, van Groupon en van vakantieveilingen altijd meenemen naar het veld, als je 
komt vliegen 

 

Ook kun je rechtstreeks bij Eurofly tandembonnen bestellen. Bonnen kunnen besteld worden door €35,- per 
bon over te maken op onderstaand rekeningnummer: 
                                                                                                                                                                              
BANKEN: 
NL: ABN-AMRO   49 42 57 318 
IBAN:NL62ABNA0494257318 
BIC: ABNANL2A 
t.n.v. L.H. ten Napel 
 
Wel je naam en adresgegevens noteren en even een e-mailtje sturen als het geld is overgemaakt. 
De bon(nen)  wordt/ worden verstuurd als de betaling binnen is. 
 
NB! Beginnende piloten die starten met een basiscursus of brevet I opleiding, kunnen alleen op vrijdag, 
zaterdag- of zondagmorgen vanaf de ingesproken tijd daarmee beginnen. Kom je later op de dag of te laat 
dan levert dat organisatorische problemen op en moet je op een andere dag beginnen!!! 

 

Het nieuwe vliegseizoen start weer op zaterdag  18 maart 2023. 

Hopelijk hebben we weer iemand enthousiast kunnen maken voor onze vliegsport en zien we je spoedig op 
ons lierveld of op onze vlieglocaties in de bergen. 

Mocht je nog vragen hebben dan kun je altijd even mailen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Lucas ten Napel 

 

NB! Het is niet toegestaan  om met uw auto  het lierveld op te rijden. Dit is een officieel vliegveld . Schade 
die ontstaat doordat u met uw auto toch het veld op rijdt, uw auto  op het veld parkeert of achterlaat  is 
voor uw eigen rekening. U kunt Eurofly hier niet voor aansprakelijk stellen. Parkeren alleen toegestaan 
aan de “Verlengde elfde wijk”(zie plattegrond) 

 


