
 
 
 
1. Aanvrager 
 

Naam:       

…………………………………………………………………………. 

Voornamen (voluit): 

…………………………………………………………………………. 

Geboortedatum en geboorteplaats:       

…………………………………………………………………………. 

Adres:  

…………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats: 

…………………………………………………………………………. 

Telefoon:   

…………………………………………………………………………. 

Indien aanvrager optreedt als vertegenwoordiger van een 
instelling (zoals b.v. een museum) naam en adres en eventueel 
nummer  KvK van de instelling:  
…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 
2. Verzoekt een verlof tot het voorhanden hebben van 
de volgende (vuurwapen of onderdelen/hulpstukkken 
van vuurwapens (Invullen voor zover van toepassing) 

 
 Merk Type Kaliber 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 Nummer Soort wapen 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Indien te weinig ruimte doorgaan op een aparte bijlage 

 
 

3. Aanvrager wenst tevens over de bijbehorende 
munitie te beschikken 
 
O   Ja O   Nee O   Niet van toepassing 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. Toelichting op het verzoek 
Zie alvorens in te vullen de N.B. op het volgende blad 

 
…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 
 

5. Aanvrager beschikt reeds over een  verlof tot het 
voorhanden hebben van een of meer vuurwapens 
van categorie III 
O   Ja O   Nee 
 
Zo ja, nummer van dit verlof 
…………………………………………………………………………. 

Uitgegeven door de korpschef te 
…………………………………………………………………………. 

Op datum 
…………………………………………………………………………. 

 
 

 
 
 
 

Aanvraag voor verlof tot het voorhanden hebben van 
vuurwapens van categorie III voor verzameldoeleinden 
 

MODEL WM 7    VERONA-nummer ………………... 



 
 
6. Aanvrager zal, indien het verlof wordt verleend, het 
onder 2 vermelde ontvangen uit handen van: 
 

Naam::       

…………………………………………………………………………. 

Voorletters: 

…………………………………………………………………………. 

Adres:  

…………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats: 

…………………………………………………………………………. 

die bevoegd is dit (deze) 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 

 
 
 
N.B.: 
Voor het houden van een verzameling van vuurwapens is een 
redelijk belang aanwezig te achten, indien het gaat om 
verzamelingen van algemeen wetenschappelijk of historisch 
belang, zoals door musea en soortgelijke instellingen 
voorhanden worden gehouden. 
Het is aan particulieren niet toegestaan om, uitsluitend 
vanwege persoonlijke interesse of hobby, een verzameling van 
vuurwapens aan te leggen. Wel kan een verzameling worden 
aangelegd indien het gaat om verzamelingen die vanuit 
wapentechnisch oogpunt van groot belang kunnen worden 
geacht, niet alleen voor de aanvrager, maar voor een bredere 
kring , zoals andere wapendeskundigen, b.v. wapenhandelaren 
en wapentechnici bij wapen- en munitiefabrieken of bij de 
overheid. 
Aanvrager dient één en ander aannemelijk te maken, b.v. aan 
de hand van het feit dat hij regelmatig op serieuze wijze 
publiceert over vuurwapens of voordrachten houdt en als 
deskundige bekend staat in kringen van belanghebbenden en 
deskundigen, hetgeen onder meer kan blijken uit door hem over 
te leggen referenties. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Niet in te vullen door de aanvrager 

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


