
 
 

 
 

Commercial Pilot License Single Engine (CPL SEP) opleiding    

 

Vooraf gestelde eisen 

- Beschikt over minimaal PPL 

- 150 vlieguren bij aanvang; voor afgifte CPL certificaat 200 vlieguren  

- Night Rating (kan apart worden behaald of geïntegreerd in de opleiding: + 5 uur) 

- Medisch klasse I gekeurd 

Inhoud opleiding 

- Praktijk (Wings over Holland):  

o Minimaal 20 uur DBO (dubbelbesturingsonderricht) vliegen 

 Navigatie 

 Instrumentvliegen 

 Procedures zoals bij een PPL examen (hogere standaard dan bij PPL) 

o Minimaal 5 uur simulator  

- Theorie (extern):  

o Orbit Arnhem (www.orbit-groundschool.nl) 
 

Kosten praktijkopleiding Wings over Holland 
10 uur vliegles op de DV-20  á € 203,- per uur     € 2.030,- 

5 uur Piper PA28RT (complex vliegtuig) á € 424,- per uur   € 2.120,- 

*5 uur basic instrument vliegles DA40 á € 259,- per uur    € 1.295,- 

*5 uur basic instrument simulator á € 245,-     € 1.225,- 

Examenkosten (examinator)       € 250,- 

Examenvlucht ± 1,5 uur Piper PA28RT á € 424,- per uur   € 636,- 

Totaal  €7.556,- 
 

 

De prijzen hierboven genoemd zijn exclusief landingsgelden, inclusief BTW. Inclusief Night Rating 

komt er 5 uur DA40 bij á € 259,- met een totaal van € 1295,-. Het bovenstaande programma is de 

minimaal benodigde aanpak. Persoonsafhankelijk kan meer training nodig zijn. 

 

* Indien men een verklaring Basic Instrument Flight Module of IR heeft dan zijn deze modules 

n.v.t. en wordt de prijs: 

10 uur vliegles op de DV-20  á € 203,- per uur     € 2.030,- 

5 uur Piper PA28RT (complex vliegtuig) á € 424,- per uur   € 2.120,- 

Examenkosten (examinator)       € 250,- 

Examenvlucht ± 1,5 uur Piper PA28RT á € 424,- per uur   € 636,- 

Totaal  €5.036,- 

 

Kosten theorieopleiding extern 
Houdt er rekening mee dat u naast de praktijk nog kosten incalculeert voor het theoretische deel van de 

CPL opleiding (voor specifieke kosten zie de links hierboven genoemd). 

 

Happy Landings, 

Team Wings over Holland 

Tel: 0031 (0) 320 288260 

info@wingsoverholland.nl  

http://www.orbit-groundschool.nl/
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