
1. Aanvrager: 
 
naam:       
…………………………………………………………………………. 

voornamen (voluit): 
…………………………………………………………………………. 

geboortedatum en plaats:       
…………………………………………………………………………. 

adres:  
…………………………………………………………………………. 

postcode en woonplaats: 
…………………………………………………………………………. 

telefoon:  mobiel: 
…………………………………………………………………………. 

E-mail: 
…………………………………………………………………………. 

Bank-/girorekeningnummer (ivm legeskosten): 
…………………………………………………………………………. 

 
2. Verzoekt een verlof tot het voorhanden hebben van 
het volgende (vuurwapen) of onderdeel van een 
(vuur)wapen/hulpstuk. 
 
soort wapen: 
…………………………………………………………………………. 

merk:   type: 
…………………………………………………………………………. 

kaliber:   wapennummer: 
…………………………………………………………………………. 
 (bij onvoldoende ruimte bijlage toevoegen) 
 
Reden van het verzoek: 
 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 (bij onvoldoende ruimte bijlage toevoegen) 
 
3. aanvrager is lid van de volgende 
schietvereniging(en) of politiehondenvereniging of 
sportvereniging: 
 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
Indien het een eerste aanvraag betreft dienen 2 
pasfoto’s te worden bijgevoegd. Bij aanvraag voor 
schietsportverlof ook schietbeurtregister bijvoegen. 
 
4. aanvrager wil ook de bijbehorende munitie 
aanschaffen 
O   Ja  O   nee  O   n.v.t. 
 
Aanvrager heeft al een wapenverlof 
O   Ja  O   nee  O   n.v.t. 
 
zo ja, nummer van dit verlof: 
 
…………………………………………………………………………. 

afgegeven door de korpschef te: 
…………………………………………………………………………. 

op datum/jaar: 
…………………………………………………………………………. 

5. Aanvrager zal, het onder 2 vermelde wapen / 
onderdeel ontvangen van: 
naam en voorletters: 
…………………………………………………………………………. 

adres:postcode en woonplaats: 
…………………………………………………………………………. 

postcode en woonplaats: 
…………………………………………………………………………. 

Die bevoegd is dit wapen / onderdeel voorhanden te 
hebben op grond van: 
 
O      Erkenning 
Erkenningnummer vestigingsplaats 
…………………………………………………………………………. 

O      Verlof tot voorhanden hebben 
Verlofnummer  korps van afgifte 
…………………………………………………………………………. 

O      Jachtakte 
Jachtaktenummer  korps van afgifte 
…………………………………………………………………………. 

O       Anders, namelijk: 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

Ondergetekende verklaart de hierboven vermelde 
gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, 
Plaats    Datum 
…………………………………………………………………………. 

Handtekening: 
 
 
 
 

Aanvraag voor het voorhanden hebben van een 
(vuur)wapen van categorie III 
MODEL WM 3    VERONA-nummer ………………... 



 
6. Verklaring van het bestuur van de schietvereniging 
(alleen in te vullen indien het een wapenverlof betreft voor de 
schietsport) 
 
 
Naam vereniging: 
…………………………………………………………………………. 
Statutair gevestigd (adres): 
…………………………………………………………………………. 
Statuten vastgesteld bij notariële akte d.d.: 
…………………………………………………………………………. 
Ingeschreven bij K.v.K. te: onder nummer: 
…………………………………………………………………………. 
Naam bestuurslid: 
…………………………………………………………………………. 
Bestuursfunctie: 
…………………………………………………………………………. 
Privéadres bestuurslid: 
…………………………………………………………………………. 
Telefoon: 
…………………………………………………………………………. 
E-mail: 
…………………………………………………………………………. 

Aanvrager is lid van de vereniging sinds 
…………………………………………………………………………. 

Aanvrager: 
O heeft de afgelopen 12 maanden      ……. 
maal aan schietoefeningen deelgenomen 
(alleen in te vullen bij 1e aanvraag) 

O heeft gedurende het verlofjaar, voorafgaande 
aan deze aanvraag   ……   maal aan schietoefeningen 
deelgenomen 
(alleen in te vullen als aanvrager al een wapenverlof bezit) 

O beschikt over voldoende bekwaamheid in de 
omgang met vuurwapens, met name vuurwapens in het 
kaliber waarop de aanvraag betrekking heeft 
 
Het vuurwapen waarop de aanvraag betrekking heeft zal 
worden gebruikt voor de volgende tak(ken) van de 
schietsport: 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

welke in clubverband door de vereniging wordt/worden 
beoefend. 
 
Ondergetekende verklaart de hierboven vermelde 
gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Plaats    Datum 
 
……………………………………………….…… 
Handtekening 
 

 
6a. Verklaring van het bestuur van de 
politiehondenvereniging of sportvereniging 
(alleen in  te vullen indien het een verlof betreft voor een wapen t.b.v. 
het africhten van politiehonden of het geven van startschoten bij 
sportwedstrijden) 
 
Naam vereniging: 
…………………………………………………………………………. 
Statutair gevestigd (adres): 
…………………………………………………………………………. 
Statuten vastgesteld bij notariële akte d.d.: 
…………………………………………………………………………. 
Ingeschreven bij K.v.K. te: onder nummer: 
…………………………………………………………………………. 
Naam bestuurslid: 
…………………………………………………………………………. 
Bestuursfunctie: 
…………………………………………………………………………. 
Privéadres bestuurslid: 
…………………………………………………………………………. 
Telefoon: 
…………………………………………………………………………. 
E-mail: 
…………………………………………………………………………. 

Aanvrager is lid van de vereniging sinds 
…………………………………………………………………………. 

 
Het vuurwapen waarop de aanvraag betrekking heeft zal 
worden gebruikt ten behoeve van de vereniging. 
 
Ondergetekende verklaart de hierboven vermelde 
gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Plaats    Datum 
 
…………………………………………………………………………. 

Handtekening 
 
 

 

STEMPEL schiet- of sportvereniging 
 
 
 
N.B.: 
zonder stempel wordt de aanvraag NIET in 
behandeling genomen 

Ruimte voor aantekeningen Bijz. Wetten 
 
-HKS dd…………………….code…………. 
-BPD dd…………………….code…………. 
-CJD dd…………………….code…………. 


