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DATUM 13 OKTOBER 2021

TIJD	  VANAF 10.30 UUR TOT 17.30 UUR

LOCATIE CHC (CANADIAN 

  HELICOPTERS CORPERATION) 

  LUCHTHAVENWEG 18

  1786 PP DEN HELDER

RSVP  DOMINIQUE@SILVERFLIGHT.NL
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CREW POSITIONING

Crew positioning: het kan een uitdaging zijn om uw gespecialiseerde 
personeel op het juiste moment, zo efficiënt mogelijk, naar uw 
offshore-locatie te vliegen. Of het nu gaat om gepland onderhoud op 
een boorplatform of een evacuatie uit een risicogebied: het doel is 
altijd om reistijd en kosten te minimaliseren en om uw werknemers een 
comfortabele reis te bieden. 

Silver Flight laat u daarom graag kennismaken met private flying voor 
crew positioning. De prestigieuze Pilatus PC-12 van Silver Flight beschikt 
over de eigenschap om te landen op gras, sneeuw, asfalt en zand, 
waardoor meer dan 3.500 Europese luchthavens te bereiken zijn – veel 
meer dan andere private jets. U kunt dus dichterbij uw eindbestemming 
landen en daarmee uw totale reistijd aanzienlijk minimaliseren. 
Bovendien bent u niet meer afhankelijk van lijndienstvluchten.

Silver Flight denkt met u mee en vindt voor ieder vervoersvraagstuk een 
passende oplossing. Dat zijn de service en efficiëntie waarmee Silver 
Flight het verschil maakt. 

UW TEAM SNEL, EFFICIËNT EN COMFORTABEL NAAR 
DE PLAATS VAN BESTEMMING

Geen afhankelijkheid van  
lijndienstvluchten

Voordelen door snelheid  
en efficiëntie 

Comfort onderweg zorgt voor 
gezonde en uitgeruste medewerkers  
die optimaal presteren

Grote stukken bagage zoals gereedschap 
en kleine apparaten en machines kunnen 
gemakkelijk mee, dankzij de ruime 
vrachtdeur.
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NEDERLAND

ENGELAND

DUITSLAND

SCHOTLAND

DENEMARKEN

NORWEGEN

Stavanger

1:50 MIN

55 MIN

55 MIN

BELGIE

FRANKRIJK

Den Helder

Humberside

Esbjerg

BESTEMMINGEN 

Silver Flight brengt uw medewerkers naar de 
dichtstbij zijnde luchthaven waarna zij per helikopter 
doorvliegen naar de eindbestemming. 

De verrassend ruime en hoogwaardig afgewerkte PC-12 
garandeert een uiterst comfortabele vlucht. Bovendien 
kunnen grote stukken bagage zoals gereedschap en 
machines gemakkelijk mee, dankzij de ruime vrachtdeur.

DESTINATION ANYWHERE 
IS HET CREDO 

OLIEPLATFORM GASPLATFORM INDICATIEVE  
VLIEGTIJD

6 7



OVER SILVER FLIGHT 
Silver Flight is in 2020 opgericht met als voornaamste 
doel vliegen weer leuk, gemakkelijk, efficiënt en 
comfortabel te maken. En groen, want ook dat is 
aantoonbaar mogelijk. Hiervoor vertrouwt Silver Flight 
op de unieke Pilatus PC-12, een private vliegtuig met 
hoog comfort en van onberispelijke Zwitserse makelij. 
Voorzien van een ruim interieur, snel uiteraard en in staat 
om zelfs de kleinste luchthavens van Europa te bereiken.

Als expert op het gebied van de Pilatus PC-12 weten we 
als geen ander hoe we de unieke eigenschappen van 
deze private jet kunnen combineren met onze ongekend 
hoge serviceniveaus om u ‘het nieuwe vliegen’ te laten 
beleven. 

8 9



CONTACT
SILVER FLIGHT

Silver Flight
Thermiekstraat 58
1117 BC Schiphol

+31 (0)23 58 36 096
info@silverflight.nl
www.silverflight.nl
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WWW.SILVERFLIGHT.NL


