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Aanvraag NOTAM
licht onbemand luchtvaartuig (RPAS)

Gegevens RPAS activiteiten

Datum van:               -                 - Lokaal tijdstip van:                :       Sunrise (SR):

Datum tot:               -                 - Lokaal tijdstip tot:                :       Sunset (SS):

Plaatsnaam:

 Positie (WGS84): N                 °                     ‘          E                 °                     ‘  

Radius (in meter): Hoogte (in meter):

In te vullen door de Operationele Helpdesk LVNL

Q)   EHAA/QWULW/IV/BO / W / 000/        ./        N        E001

A)   EHAA

B)      

C)      

D)          

E)   UAS ACTIVITY WI        M RADIUS OF PSN                   N                    E 

F)   GND 

G)          FT AGL

Toelichting invulvelden

Datum 

Tijden               

Plaatsnaam

Positie  

Radius   

Hoogte

Bij meerdere periode mag er niet meer dan 7 dagen tussen deze periode zitten. Indien dit wel zo is, dient men  

meerdere NOTAM’s uit te geven

De tijden dienen te vallen binnen de Uniforme Daglicht Periode!

Officiële plaatsnaam van de locatie of naam van dichtstbijzijnde officiële plaats.

Positie dient men weer te geven in graden, minuten en seconden. 

Maximale radius aangeven volgens bedrijfsontheffing. Bij meerdere locaties dicht bij elkaar kan, voor het uitgeven van 

de NOTAM, hier van afgeweken worden. De maximale radius voor meerdere locaties is 1 NM ( 1852m). Men dient het 

centrale punt van de locaties op te geven en zorgen dat alle locaties binnen de cirkel liggen.

Maximale hoogte conform bedrijfsontheffing en huidige wetgeving.

Gegevens aanvrager

Naam: 

Bedrijfsnaam:  

Adres:

Telefoon: 

 Emailadres

Verleende en geldige 

bedrijfsontheffing: 

Opmerking:
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