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➢ Directe links naar de verschillende 
documenten

➢ Op bureaublad van computer in 
bureel

➢ Kan je kopiëren of favoriet zetten op 
uw computer of smartphone



Geen Google account nodig



Dingen die je alleen kan uitvoeren, of met 

een ploeg

Eventueel thuis



Opgedeeld in projecten in verband met vliegtuigen, 

aanhangwagens & infrastructuur





Titel



Wanneer moet het af zijn?



Beschrijving van het werk en de eventueel de 

benodigde materialen



Voor een aantal projecten is er op voorhand 

een aantal uren afgesproken. Indien je dit 

aantal niet realistisch vindt, geef het dan 

door!



De naam van de verantwoordelijke voor 

het project



Schrijf in dit veld zelf een verslag van wat 

er al gedaan werd.



Projecten in verband met de 

vliegtuigen in het algemeen



Werken aan de vliegtuigen zelf



Eén document per vliegtuig



Samenstelling van de ploeg



Algemene richtlijnen

Hetzelfde voor alle toestellen



Polishen wordt gedaan op het laatste weekend

Eenmaal er aan het polishen begonnen wordt,

Wordt er geen ander werk meer begonnen !

▪ Herstellingen,

▪ Verven

▪ . . . 

Algemene Opmerkingen:

Gelieve de werken te organiseren als volgt:

1) Gelieve eerst alle punten te controleren zonder de eventuele reparaties reeds uit te 
voeren.

2) Noteer alle punten die reparatie buiten DAC of vervanging behoeven in de tabellen 
hierboven (Denk ook aan verf / plamuur ...)
Alle bestellingen / reparaties gebeuren in coördinatie met Jef, Willy of Luc.

3) Voer alle mechanische reparaties en onderhoudswerken uit. Bewaar alle 
onderdelen bij mekaar in de kast die daarvoor gereserveerd is

4) Organiseer de schilderwerken goed. (Belet bv. dat er buiten aan de romp geschilderd 
is terwijl er binnen in de cockpit nog te werken valt)

5) Stel polishen uit tot het allerlaatst.



6) Stockeer het vliegtuig goed voor het uit het werkhuis te halen: goed invetten van alle 
metalen delen, instrumenten uithalen of vochtabsorbeerder in remorque plaatsen, 
geen kussens of doeken in de cockpit laten (tegen de muizen).

7) Beschrijf alle uitgevoerde werken zo gedetailleerd mogelijk in de tabellen hieronder. 
Noteer de gebruikte producten (merk, kleur, mengverhouding), noteer welke delen 
vervangen werden. Noteer eventuele punten die opvolging behoeven (bv. speling 
die de limiet nadert).

8) Dit document kan je vinden op de Google drive van de DAC, onder Winterwerken / 
Vliegtuigen. Werk zoveel mogelijk met het elektronische document

Algemene opmerkingen





➢ Lijst van wat er allemaal moet gebeuren.

➢ Vul de tweede kolom in als je het werk gedaan hebt.

➢ Je kan desgewenst zelf punten bijvoegen



Vul in zoals nodig

Belangrijk voor de jaarinspectie

De lijsten met controlepunten zijn 

weggelaten



Om het overzichtelijk te houden:

Verschillende rubrieken



Rijen worden vanzelf groter als de 

tekst te lang wordt.



Je kan zelf rijen bijmaken.

1. Selecteer een aantal vakken



Je kan zelf rijen bijmaken.

1. Selecteer een aantal vakken

2. Klik met de rechtse muisknop in de vakken. 

Het context menu verschijnt.



Je kan zelf rijen bijmaken.

1. Selecteer een aantal vakken

2. Klik met de rechtse muisknop in de 

vakken. Het context menu verschijnt.

3. Selecteer rijen boven of onder invoegen



Algemene documenten

https://docs.google.com/document/d/1T7DGMKZQ2m9zgW5tP-2jdILZSg1JTNcRIAudvSLXBzs/edit




Lijst van wat er op korte termijn moet gebeuren

Er zijn nog andere TODO lijsten, bv. voor de vliegtuigen

Je kan hier zelf dingen bijschrijven

Indien je een werk afgewerkt hebt, vul dat dan in in de 

tweede kolom



Wordt elke week bijgewerkt

Vrijdagavond een kort bericht via Whatsapp





Indien je speciaal materiaal nodig hebt, kan je in deze lijst 

kijken wie het ter beschikking heeft.

Schrijf je naam in de laatste kolom indien je iets geleend hebt.



Via deze link kan je een formulier downloaden voor de 
terugbetaling van onkosten.

Zie het document “procedure onkostennota” voor details



Een link naar allerlei documenten



Een folder met documenten voor de Certifying Staff



Een folder met allerlei technische documenten

➢ Manuals,

➢ Gebruiksaanwijzingen van producten,



Een folder met veiligheidsfiches van allerlei producten.

Denk aan het bestaan van deze folder in geval van een incident !



Uitleg over de winterwerken



Je kan zelf nieuwe bestanden uploaden.

De bestanden komen in de “”uploads” folder. 
(Zie “Vorige Map”)


