
 

 

Vlieg met 3 personen in een Boeing 737 simulator of Cessna 172 simulator vanaf 33 euro per 

persoon per uur! 

 

          
 

          

Cursussen 1e kwartaal 2012. 
Zowel voor de absolute beginner als de gevorderde piloot hebben we een passende 

cursus.  

De eerste cursussen starten al op 11 en 17 januari a.s. dus meld u snel aan.  

We werken met maximaal 8 cursisten in de groep. De cursussen zijn allemaal op dinsdagavond van 

19:30 - 22:30.  

Vul onze enquete in om aan te geven in welke cursussen of activiteiten u interesse heeft. 

 Boeing 737 praktijkcursussen (3 niveaus*) 

De cursussen staat onder leiding van 2 cursusleiders. 

niveau 1: Basisvliegvaardigheid (instapniveau) 

Vier dinsdagavonden: 14, 21, 28 februari en 6 maart 2012. 

Cursusgeld: € 100,= incl. BTW.  

 

 

niveau 2: Flightsystems (gevorderd niveau) 

Vier dinsdagavonden: 13, 20, 27 maart en 3 april 2012. 

Cursusgeld: € 120,= incl. BTW  

 

niveau 3: Flightmanagement (expert niveau) 

Vier dinsdagavonden: 17, 24, 31 januari en 7 februari 2012 Cursusgeld: € 140,= incl. BTW.  

 Basiscursus VFR en IFR navigatie 

Drie woensdagmiddagen van 13:30 - 16:30 uur op de volgende data: 11, 18 en 25 januari 

2012. 

Kosten € 75,= incl. BTW  

In de cursus leert u onder andere het bepalen van windcorrectie in een voorbeeld VFR-

navigatieplan.  

http://t.ymlp255.net/hujazaeswmaoauybarauy/click.php
http://t.ymlp255.net/hubagaeswmacauybaxauy/click.php
http://t.ymlp255.net/huhazaeswmaoauybanauy/click.php
http://t.ymlp255.net/huwanaeswmaoauybacauy/click.php
http://t.ymlp255.net/huqaiaeswmaaauybakauy/click.php
http://t.ymlp255.net/huqaiaeswmaaauybakauy/click.php
http://t.ymlp255.net/huuacaeswmavauybakauy/click.php
http://t.ymlp255.net/hueacaeswmagauybapauy/click.php


* Als u advies wilt over uw eigen niveau, dan kunt u een afspraak maken voor een individuele 

sessie.  

We bespreken uw voorkennis en gaan ca. 15 minuten vliegen in de Boeing 737 simulator.  

Kosten voor dit individuele advies bedragen € 45,= 

 

Proeflessen 

Naast de bovenstaande cursussen bent u ook welkom voor het afspreken van een individuele 

proefles Boeing 737 of  

Cessna 172 om te bepalen welk cursus voor uw situatie het meest geschikt is. 

Aanmeldingsprocedure voor cursussen door middel van storting van het cursusbedrag op rekening 

5155534 t.n.v. ProSim4u - vliegsimulaties.  

Informatie aanvragen over een van de bovenstaande cursussen kan door het sturen van een mail 

naar info@prosim4u. nl. 

Als u wilt kunt onderstaande vragenlijst invullen over (na)scholing: 

  

 

 

Boeing 737 

Cessna 172 

PC simulator 

 

Cursussen 

Tarieven 

Online boeken 

 

Contact 

Openingstijden 

Voorwaarden 

 

http://t.ymlp255.net/huyadaeswmazauybazauy/click.php
mailto:%20info@prosim4u.nl?subject=Inschrijving%20ProSim4u%20cursus
http://t.ymlp255.net/heuataeswmalauybaoauy/click.php
http://t.ymlp255.net/heeacaeswmalauybatauy/click.php
http://t.ymlp255.net/hemaaaeswmagauybapauy/click.php
http://t.ymlp255.net/hejadaeswmatauybakauy/click.php
http://t.ymlp255.net/hebataeswmadauybavauy/click.php
http://t.ymlp255.net/hueacaeswmagauybapauy/click.php
http://t.ymlp255.net/hehafaeswmaoauybaiauy/click.php
http://t.ymlp255.net/hewazaeswmanauybadauy/click.php
http://t.ymlp255.net/heqagaeswmacauybavauy/click.php

