
 
 
 
 
 
 
1. Aanvrager 
 
Naam:       

…………………………………………………………………………. 

Voornamen (voluit): 

…………………………………………………………………………. 

Geboortedatum en geboorteplaats:       

…………………………………………………………………………. 

Adres:  

…………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats: 

…………………………………………………………………………. 

Telefoon:   

…………………………………………………………………………. 

 
Verzoekt een verlof tot het voorhanden hebben van de onder 4 
genoemde verenigingsvuurwapens voor gebruik buiten de 
onder 2 genoemde vereniging 

 
2. De onder 4 vermelde wapens behoren toe aan de 
volgende schietvereniging 
 
…………………………………………………………………………. 

Statutair gevestigd te 

…………………………………………………………………………. 

 
3. Aanvrager beschikt reeds over een verlof tot het 
voorhanden hebben van één of meer 
privévuurwapens van categorie III  
O   Ja  O   nee 

Zo ja, nummer van dit verlof:. 

…………………………………………………………………………. 

Afgegeven door de Korpschef te: 

…………………………………………………………………………. 

Op datum: 

…………………………………………………………………………. 

 

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

Handtekening 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indien het een eerste aanvraag betreft pasfoto 
bijvoegen.  
 

4. Verklaring van het bestuur van de schietvereniging 
in verband met de uitlening van verengingswapens 
voor gebruik buiten de schietvereniging.  
 
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: 

…………………………………………………………………………. 

 

Door bovenvermeld bestuurslid wordt medegedeeld dat er geen 
bezwaar tegen bestaat indien aan 
 
…………………………………………………………………………. 

een verlof tot voorhanden hebben wordt verleend, waarop de 
volgende in eigendom van de vereniging toebehorende wapens 
worden vermeld: 
 

 Merk Type Kaliber Nummer 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 Soort wapen Discipline 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Aanvraag voor een verlof tot het voorhanden hebben 
van geleende verenigingsvuurwapens (voor gebruik 
buiten de vereniging) 

MODEL WM 3A    VERONA-nummer ……………... 



 

 
Voor de hiervoor vermelde wapens is een verenigingsverlof 
afgegeven aan de volgende personen, die als beheerders van 
de verenigingswapens optreden: 
 

 Naam beheerder Nummer van het verlof 

1   

2   

3   

4   

 

Aanvrager is lid van de vereniging sinds: 

……………………………………………….…… 

(aanvrager dient minstens één jaar lid te zijn) 

 

O  Aanvrager heeft gedurende de 12 maanden voorafgaand 
aan deze aanvraag regelmatig aan schietoefeningen 
deelgenomen 
 
O  Aanvrager beschikt over voldoende bekwaamheid in de 
omgang met vuurwapens 
 

Ondergetekende verklaart de hierboven vermelde gegevens 
naar waarheid te hebben ingevuld en er op te zullen toezien dat 
het betrokken lid de wapens niet langer onder zich houdt dan 
voor het gebruik buiten de vereniging noodzakelijk is.. 
 
Plaats    Datum 
 

……………………………………………….…… 

Handtekening 

 
 
 
N.B.: 
Deze aanvraag moet worden ingediend bij de korpschef in de 
gemeente waar de schietvereniging statutair is gevestigd 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niet in te vullen door de aanvrager 

 
Politie eenheid: 
……………………………………………………………………… 
Datum ontvangen: 
……………………………………………………………………… 
Datum beslissing: 
……………………………………………………………………… 
 
Toegewezen / Geweigerd 
 
Opmerkingen: 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
 
 


