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De Dutch Aviation Group draagt bij aan het versterken van de
Nederlandse Lucht en Ruimtevaart, door kennisuitwisseling en
samenwerking, in binnen en buitenland

DAGnieuwsbrief, mei 2016

Terugblik Luchtvaartlentebijeenkomst van 9 mei
Op maandag 9 mei jl. vond de jaarlijkse Luchtvaartlentebijeenkomst
plaats in de zonovergoten tuin van Grand Hotel Huis ter Duin. Naast de
traditionele aspergeparade en de mooie gelegenheid om te netwerken voor
de ruim honderd aanwezigen werd een inhoudelijk interessant programma
geboden met aandacht voor de onlangs door het kabinet gepresenteerde
Actieagenda Schiphol en de turbulente ontwikkelingen en vele
toepassingen van drones. Onder de aanwezigen een mooie afspiegeling van burgerluchtvaart, bedrijven en
ook de luchtmacht. Klik HIER voor het verslag en de foto's van deze bijeenkomst.

DAG van het Luchtrecht 27 juni 2016
Op maandagmiddag 27 juni 2016 zal er weer een DAG van het Luchtrecht in het Grand Hotel Huis ter
Duin te Noordwijk worden georganiseerd.
Naast de gebruikelijke terug en vooruitblik op actuele juridische ontwikkelingen op het terrein van het
luchtrecht worden dit keer twee thema's behandeld: Ontwikkelingen in de Nederlandse luchtvaart en
Passagiersrechten.
Vanaf 13.30 uur vindt de ontvangst plaats, terwijl om 14.00 uur de bijeenkomst aanvangt. Aansluitend vindt
om 17.00 uur een Luchtvaartjuristenborrel plaats, die vrij toegankelijk is voor luchtvaartjuristen die niet in
staat zijn de daaraan voorafgaande bijeenkomst van de DAG van het Luchtrecht bij te wonen, mits men
zich wel voor de Luchtvaartjuristenborrel aanmeldt.
De kosten voor bijwoning van de DAG van het Luchtrecht bedragen € 125, p.p. en voor DAGleden €
62,50, p.p., beide genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Klik HIER voor nadere info en opgave.

Luchtvaartnieuws voordelen
De Dutch Aviation Group is partner van Reismedia / Luchtvaartnieuws
(www.luchtvaartnieuws.nl). Dit partnerschap levert de leden van de Dutch
Aviation Group direct de volgende voordelen op:
http://mailservice.lionhead.nl/html/4586/
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Gratis toezending van het geheel vernieuwde blad Luchtvaartnieuws aan
het adres van uw contactpersoon van de DAG (12 x per jaar).
25% korting op het plaatsen van vacatures op Aviabanen.net

Graag even een berichtje naar info@dutchaviation.nl indien u het maandelijkse
blad nog niet toegezonden krijgt (alleen voor leden).
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