Beroepsoriëntatie- en voorlichting,
studiehulp en -coaching

Piloot worden jouw droom?

Een goede studiekeuze,
een bevlogen carriëre
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Voorlichting opleidingen luchtvaart
Onafhankelijk studieadvies
Theorie- en praktijktesten (aanleg)
Studie- en huiswerkbegeleiding
Loopbaancoaching
Simulator trainingen
‘s Avonds en in het weekend geopend
Gunstige ligging langs de A4 en A13
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Klantervaringen
Veel aankomend beroepspiloten hebben in de
Boeing 737 simulator van ProSim4u gevlogen.
Een greep uit de diverse opmerkingen die we
kregen:



44 “Als je wilt weten wat er zich allemaal
afspeelt in de cockpit, dan moet je een paar
sessies bij ProSim4u afspreken. Dan weet je
pas echt of het vak van verkeersvlieger iets
voor jou is.”
44 “Een sessie in een full-motion simulator
kost me vele honderden euro’s. De Boeing
simulator van ProSim4u kost slechts een
fractie daarvan en het is ook nog eens een
heel complete sim.”
44 “Heb ik eigenlijk wel aanleg om
beroepspiloot te worden en ben ik wel goed
genoeg? Toen ik regelmatig bij ProSim4u
had geoefend, wist ik het zeker en ook de
reactie van de vliegschool was positief”.
44 “Deze sim is het ideale trainingsapparaat
om me voor te bereiden op toelating die
ik binnenkort moet doen bij mijn favoriete
vliegopleiding.”
44 “In Den Haag - Ypenburg zit ProSim4u in
een heel mooi pand en zij hebben mooie
simulatoren, o.a. een Boeing 737 sim waar je
heel goed op kan oefenen.”

ProSim4u
Laan van Waalhaven 124
2497 GP Den Haag - Ypenburg
+31 (0)70 - 30 30 242
+31 (0)6 45 20 21 85
www.prosim4u.nl
info@prosim4u.nl

Openingstijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

19:00 - 22:00
gesloten
14:00 - 22:00 uur
19:00 - 22:00 uur
14:00 - 22:00 uur
11:00 - 21:00 uur
11:00 - 21:00 uur

Op alle diensten van ProSim4u zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals die bij
de Kamer van Koophandel te Den Haag zijn gedeponeerd onder Kvk nr. 27294017

