Bericht van overdracht

Exemplaar voor de gouverneur
de verkrijger
de overdrager

KONINKRIJK BELGIE
WAPENWET VAN 08/06/2006

KENMERKEN VAN HET WAPEN :

IDENTITEIT VAN DE VERKRIJGER :

Aard :

Naam en voornaam
:
Nummer jachtverlof/sportschutterslicentie
(2):

MODEL N° 9
BERICHT VAN
OVERDRACHT VAN EEN
VUURWAPEN
IDENTITEIT VAN DE OVERDRAGER (1)
:
Naam en voornaam :

Merk :

Plaats en datum van geboorte
:

Model en type :

Adres :

Kaliber :

Nationaliteit :

Serienummer
en plaats) :

Rijksregisternummer :

Lengte van de loop :

Datum van de
overdracht :

Adres :

Nummer oude vergunning/model 9:

Bijzonderheden :
Handtekening van de
van de
overdrager,

Handtekening
verkrijger,

Document in hoofdletters in te vullen.
(1) Wapenhandelaar, …: stempel en erkenningsnummer vereist.
(2) Tevens moet een kopie van de identiteitskaart en het jachtverlof (voor- en achterkant) of de sportschutterslicentie worden bijgevoegd.
Voor elke overdracht moeten telkens drie exemplaren worden ingevuld. Eén exemplaar is bestemd voor de overdrager, de andere twee exemplaren moeten
opgestuurd worden aan de gouverneur van de verblijfplaats van de verkrijger. Na de registratie in het CWR zal één exemplaar teruggestuurd worden aan de
verkrijger.
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