
 

Aanvraag voor een verlof tot het voorhanden hebben 

van een (vuur)wapen van categorie III                         
 
 

 
1 

Aanvrager 
Naam 

………………………………………………………….. 

Voornamen (voluit) 

…………………………………………………………. 

Geboortedatum en geboorteplaats 

………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats 

………………………………………………………. 

Adres 

…………………………………………………………. 

Telefoon: ……………………………………………… 

 

2 
verzoekt een verlof tot het voorhanden hebben van 

het volgende (vuur)waoen of onderdeel van een 
(vuur)wapen/hulpstuk (art 3 Wet wapens en munitie) 
(invullen voorzover van toepassing) 

 

Soort wapen 

…………………………………………………………. 

Merk    Type 

………………………………………………………… 

Kaliber    Nummer 

………………………………………………………… 

 
indien ruimte ontoereikend is, kan een bijlage worden bijgevoegd 

       

Reden van het verzoek 
 

……………………………………………………….. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

3 
Alleen in te vullen indien het een verlof ten behoeve van de 
schietsprot betreft. 

Aanvrager is lid van de volgende schietvereniging(en) 
(naam en adres invullen) 

 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

Indien het een eerste 

aanvraag betreft pasfoto 

bijvoegen. Indien het een 

verlof t.b.v de schietsport 

betreft, register van 

schietbeurten bijvoegen 

 

4 

Aanvrager wenst tevens over de bijbehorende 
munitie te beschikken 
O ja  O nee  O niet van toepassing 

 

Aanvrager beschikt reeds over een verlof tot het 

voorhanden hebben van één of meer (vuur)wapens 
van categorie III 
O ja  O nee 

 

Zo ja, nummer van dit verlof:……………………….. 

 

Afgegeven door de korpschef te 

………………………………………………………. 

d.d………………… 

 

5 
Aanvrager zal, indien het verlof wordt verleend, het 

onder 2 vermelde, ontvangen uit handen van: 
 

Naam en voorletters 

……………………………………………………… 

Postcode en woonplaats 

……………………………………………………… 

Adres 

……………………………………………………… 

 

die bevoegd is dit (deze) voorhanden te hebben op 

grond van: 
 

O erkenning 

nummer  plaats van vestiging 

…………………………………………………….. 

 

O verlof tot voorhanden hebben 

nummer  gemeente van afgifte 

……………………………………………………. 

 

O jachtakte 

nummer  gemeente van afgifte 

…………………………………………………… 

O anders 

te weten 

…………………………………………………… 

 

Ondergetekende verklaart de hierboven vermelde 

gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, 

Plaats   datum 

…………………………………………………… 

Handtekening 

 

…………………………………………………… 

 

Model WM 3 



 

6 

Verklaring van het bestuur van de schietvereniging 
Alleen in te vullen indien het een verlof t.b.v de schietsport betreft. 
 

Naam vereniging 

……………………………………………………….. 

Zetel (adres) 

………………………………………………………. 

Statuten vastgesteld bij notariële akte d.d. 

………………………………………………………. 

Ingeschreven bij de K.v.K te  onder nummer 

………………………………………………………. 

Naam bestuurslid 

………………………………………………………. 

Bestuursfunctie 

………………………………………………………. 

Privé-adres bestuurslid 

………………………………………………………. 

Telefoon 

………………………………………………………. 

 

Aanvrager is lid van de vereniging sinds 

………………………………………………………. 

 

Aanvrager: 

� heeft gedurende de 12 maanden voorafgaande aan 

deze aanvraag………..maal aan schietoefeningen 

deelgenomen 
Alleen in te vullen bij eerste aanvraag  

� heeft gedurende het verlofjaar voorafgaande aan de 

aanvraag ……..maal aan schietoefeningen 

deelgenomen 
Alleen in te vullen indien aanvrager reeds over een 

verlof beschikt 

� beschikt over voldoende bekwaamheid in de 

omgang met (vuur)wapens. 

 

Het(vuur)wapen waarop de aanvraag betrekking heeft 

zal worden aangewend voor de volgende tak(ken) van 

schietsport: 

……………………………………………………….. 

 

……………………………………………………….. 

 

……………………………………………………….. 

 

……………………………………………………….. 

 

welke in het verband van bovengenoemde 

schietvereniging kan (kunnen) worden beoefend. 

 

Ondergetekende verklaart de hierboven vermelde 

gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, 

 

Plaats    datum 

………………………………………………………. 

Handtekening 

 

……………………………………………………… 

 
Ruimte bestemd voor aantekeningen 

 

O Verlof verleend 

onder nummer   d.d. 

 

………………………………………………………….. 

 

O Verlof geweigerd 

beschikking nummer  d.d. 

 

………………………………………………………….. 

 

 

 

Opmerkingen 

 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 


