
Ticketnummer:							-	

Datum	afgifte:		-				-

Boekingslijn:		0513 - 41 75 03

Ballonvaren...
Dat	is	het	letterlijk	uitstijgen	boven	de	wereld	met	zijn	zorgen…

Dat	is	het	langzaam	zich	laten	meevoeren	met	de	luchtstroom

naar	onbekende	verten…

Dat	is	het	steeds	opnieuw	weer	intense	genieten	van	de	

wisselende	natuur,	die	zich	als	een	film	onder	de	mand	ontrolt…

Dat	is	het	zich	één	voelen	met	de	oneindigheid	om	de	ballon…

Zo	ervaren	wij,	ballonvaarders,	elke	nieuwe	opstijging.

J.	Boesman:	“Wij	waren	in	de	wolken.”
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Noordelik Ballonvaartcentrum

Aandachtspunten.

Wat moet ik aan tijdens de ballonvaart?
Kleding die u aan zou doen voor een boswandeling is het meest geschikt voor het maken van 
de ballonvaart. Het dragen van een petje is aan te raden i.v.m. de warmte van de bran-
der. Stevige schoenen, we stijgen op en landen op grasvelden / weilanden.

Ben ik verzekerd?
U bent in onze ballon en onze volgauto verzekerd. Uw foto- en filmapparatuur is niet 
verzekerd. U mag niet telefoneren tijdens de vaart, telefoontoestellen zijn derhalve ook 
niet verzekerd.

Voorwaarden.

Dit ticket is onbeperkt geldig als er binnen een jaar na de afgiftedatum wordt gebeld 
om een datum af te spreken. 
Tevens is het ticket niet inwisselbaar voor geld maar wel overdraagbaar in overleg.
U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een (nieuwe) afspraak.
In de zomermaanden moet rekening worden gehouden met een wachtlijst.
Onze ballonvaarten worden uitgevoerd volgens onze algemene voorwaarden, deze zijn 
te vinden op onze website.



Aangeboden aan :

Ter ere van :  

Aangeboden door: 

Dit ticket geeft recht op een ballonvaart voor 1 persoon met het Noordelijk Ballonvaartcentrum.

Ticket

Hoe maak ik een afspraak?
Allereerst gefeliciteerd met de ballon-
vaart die u gaat maken. Bel op werkdagen 
tijdens kantoortijden (0.900 tot 17.00) 
met onze boekingslijn (0513-417503) 
om een datum af te spreken voor de bal-
lonvaart. Er zal naar uw ticketnummer  
worden gevraagd dus dat dient u bij de hand te 
hebben. Dit ticketnummer staat achterop dit  
ticket.

Ik heb een afspraak wat nu?
Op de dag van de geplande ballonvaart wordt u 
tussen twee en half drie gebeld of de ballonvaart 
doorgaat ja of nee. Eerder hebben we niet de  
juiste weersinformatie over het door-
gaan van de vaart. Als u een ochtend-
vaart heeft geboekt hebben we de 
avond van te voren om tien uur contact  

over het wel of niet doorgaan van de ballonvaart. 
Gaat de vaart niet door dan maken we direct 
een nieuwe afspraak.

Wat is het programma van de ballonvaart?
Het programma van de ballonvaart is als volgt: 
Kennismaking, vervoer naar de opstijglocatie, 
klaarmaken van de ballon, de ballonvaart van  
ongeveer een uur, inpakken van de ballon,  
champagneluchtdoop, uitreiking herinnerings- 
certificaat en het vervoer terug naar de afspreek- 
locatie. Het programma duurt 2,5 tot 3 uren.

Wanneer wordt er gevaren:
Het Noordelijk Ballonvaartcentrum vaart het  
hele jaar door iedere dag bij goede weersom-
standigheden. Op de tabel (hiernaast) vindt u 
een indicatie van de afspreektijden waarop  
het programa van onze ballonvaarten begint.

begin jan. 14:45

half jan. 15:00

eind jan.  15:30

begin feb. 15:45

half feb. 16:00

eind feb. 16:15

begin mrt. 16:30

half mrt. 17:00

eind mrt. 18:15

begin apr. 18:30

half apr. 18:45

eind apr. 19:00

begin mei 19:15

half mei 19:30

eind mei 19:45

begin juni 19:45

half juni 19:45

eind juni 19:45

begin juli 19:45

half juli 19:45

eind juli 19:45

begin aug. 19:30 

half  aug. 19:00

eind aug. 18:45

begin sept. 18:30

half sept. 18:00

eind sept. 17:30

begin okt. 17:15

half okt. 17:00

eind okt. 16:30

begin nov. 15:15

half nov. 15:00 

eind nov. 14:45

begin dec. 14:30

half dec. 14:30

eind dec. 14:30

Belangrijke informatie over het meevaren

Lees eerst alle info op dit ticket voordat u een afspraak gaat maken.

‘s Ochtends begint het programma rond zonsopkomst.

Indicatie afspreektijden


