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“Het gaat er niet om het leven
meer uren te geven, maar de
uren meer leven te geven….”

Welkom bij 

Verzekering
U bent gedurende de vaart verzekerd. Medische bijzonder-
heden dienen vooraf aan de piloot kenbaar gemaakt te wor-
den. Ron Ballon is niet aansprakelijk voor het beschadigen of
verlies van persoonlijke voorwerpen.

Kinderen
Kinderen mogen meevaren als ze over de rand van de mand
kunnen kijken (leeftijd vanaf ca. 7 jaar), in bijzijn van 1 verant-
woordelijke volwassene. Tot 13 jaar geldt een centimeter prijs. 

Boekingen

Hoe regel ik een ballonvaart?
• Telefonisch  boeken, tel. 026-3120777
• Via www.ronballon.com of: ron@ronballon.com 
• Kom langs aan de rijndijk 27 te Westervoort.

cadeautip
• een RONBALLONBON bestellen of afhalen, de vaart wordt

later ingepland met de ontvanger van de bon.

Na uw betaling of inleveren van uw ballonbon, krijgt u een
instapkaart, deze moet u ingevuld en ondertekend inleve-
ren bij de piloot vóór aanvang van de vaart.

Tips
• reserveer vaarten (vooral

voor in het weekend) op

tijd.

• draag comfortabele

kleding en gemakkelijke

schoenen. 

• plan direct na de vaart

geen andere activiteiten

• geniet van dit

onvergetelijke avontuur!

Ron Ballon
Rijndijk 27

6931 SC WESTERVOORT

tel : 026-3120777

fax : 026-4220644

e-mail : ron@ronballon.com

www.ronballon.com



Waar kunt u opstijgen?
Ron ballon vaart vooral in de omgeving Arnhem, Nijmegen, de
Liemers, en de Betuwe. Uiteraard is elders in Nederland geen
probleem en  houden we zoveel mogelijk rekening met uw
wensen.

Het weer  
Wanneer kun je nu wel en wanneer niet varen? Eenvoudig; het
weer moet aan meerdere voorwaarden voldoen om veilig te
kunnen varen. Of uw vaart op de geplande dag door kan gaan,
hoort u op de dag zelf!

Voorwaarden weersgesteldheid:
• windsnelheid mag niet te hard zijn
• het zicht moet voldoende zijn
• geen kans op onweer
• geen aanhoudende regen 

Vaartijden 
Ballonvaren kan het hele jaar door, maar alleen bij daglicht
en wanneer er géén thermiek is. Trek voor het avontuur
minimaal 4 uur uit.

periode: aanvang voorbereidingen:
maart circa 16.30 uur
april circa 18.00 uur
mei circa 19.00 uur
juni circa 20.00 uur
juli circa 19.30 uur
augustus circa 18.30 uur
september circa 17.30 uur
oktober circa 16.30 uur
november t/m februari circa 15.00 uur    

De vaart
Voordat de ballon opstijgt, kunt u genieten (en eventueel
meehelpen!) van het opbouwen van de ballon. U zult er
versteld van staan hoe groot deze is als hij langzaam vorm
krijgt. Na vele controles, wordt u verzocht in te stappen…
Een reisbestemming hebben we niet, een reisdoel wel...
namelijk genieten van een buitengewone ervaring! Omdat
we met de wind meevaren is het boven niet koud.

Mensen met hoogtevrees hebben hier met ballon-
varen zelden hinder van!

Na ongeveer een uur varen zoekt de piloot een geschikte
landingsplek en na een verrassing op het landingsveld wor-
den we teruggebracht naar de opstijglocatie.

Ballonvaren…

In een rieten mandje onder een enorme
ballon. Dat moet toch fantastisch zijn;
varen over je eigen Nederland! Ervaar zelf
wat het betekent om met de snelheid van
de wind te genieten van een ballonvaart,
een onvergetelijk avontuur, waar u nog
lang over zult napraten…


