
Zweefcentrum Noordkop

Wij laten u graag kennismaken met zweefvliegen

Iedereen die wil weten hoe het is om zonder motorlawaai boven de Wieringermeer te
vliegen en te genieten van het uitzicht willen we graag een vlucht laten meemaken.

Daarvoor gebruiken we een van onze drie tweezitters. Onze gast zit comfortabel op de
achterste plaats, de piloot zit voor. De vliegers zijn onze meest ervaren leden.

Er gelden wel een paar regels:

Veiligheid
Binnen onze club wordt de veiligheid streng in de
gaten gehouden. Daarom zijn er een paar zaken
waaraan onze gasten moeten meewerken:
● Ze mogen niet zonder begeleiding van een lid

van de zweefvliegclub over het veld lopen.
● Camera's of verrekijkers moeten altijd aan een

polskoord of een draagriem vast zitten.
● Als er wordt gestart moet voldoende afstand tot

het vliegtuig worden gehouden.
● Gasten mogen niet zwaarder zijn dan 100 kg.
● Ze moeten groter zijn dan 1,30 en niet langer

dan 1,90 meter .

Vliegdagen
Met gasten vliegen we uitsluitend tijdens de week-
ends. Ons seizoen loopt van begin april tot eind ok-
tober.

Vluchtduur
Het weer bepaalt hoe lang we kunnen vliegen. Is er 
thermiek, dan duurt een vlucht 15 à 20 minuten, an-
ders kunnen we gemiddeld 6 minuten boven blijven.

Kom op de gereserveerde tijd
Soms is het erg druk. Om lange wachttijden te voor-
komen verdelen we onze vluchten met gasten zo 
goed mogelijk over de dag.

Afgelasting
We vliegen alleen bij veilig weer. Geen regen, geen 
harde wind, geen slecht zicht, geen laaghangende 
bewolking en geen kans op onweer. Het mooiste 
vliegweer hebben we bij een blauwe lucht met hel-
derwitte wolken, daaronder zit thermiek.
Bij slecht weer moeten we het vliegen afgelasten. 
Daarom raden wij u aan, voordat u van huis gaat op 
onze website www.zweef.nl te kijken of we vliegen. 
Dat voorkomt teleurstellingen.
Als in de loop van de dag door onvoorziene plotse-
linge weersveranderingen met vliegen moet worden 
gestopt zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel ge-
leden schade. Cadeaubonnen behouden dan uiter-
aard hun geldigheid.
Een nieuwe reservering kan eenvoudig via onze 
website worden gemaakt.

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn geldig gedurende het hele lo-
pende seizoen en ook het jaar daarop. Houders 
moeten altijd vooraf reserveren via onze website.

Verzekering
Onze vliegers zijn verzekerd tegen wettelijke aan-
sprakelijkheid. De maximale uitkering bedraagt
€ 900.000 voor de vlieger en
€ 900.000 voor de meevliegende gast
(lichamelijk letsel en materiële schade). Zweefvlieg-
centrum Noordkop aanvaardt geen enkele aanspra-
kelijkheid voor enigerlei schade.

Door het terrein van de club te betreden geven gas-
ten te kennen, met de inhoud van deze tekst ak-
koord te gaan.
Minderjarigen hebben een handtekening van een
ouder, voogd of verzorger nodig.

Vliegveld in de Wieringermeer
Hippolytushoeverweg 15 a,
1774 MK Slootdorp
Telefoon: 06-22 537 070 (tijdens vliegdagen)

Route (Google Maps)

Aan de hierboven verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

http://www.zweef.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Zweefvliegcentrum+Noordkop/@52.8862929,4.9931399,12.75z/data=!4m5!3m4!1s0x47cf4cdafb87f821:0x51d18242f142fb7d!8m2!3d52.8987809!4d5.0108268

