
AANVRAAGFORMULIER TVW (tijdelijk verhuur wapens) 

Om uw aanvraag verder in behandelen te kunnen nemen vraagt Legacy FX u om dit 

formulier VOLLEDIG in te vullen. Helaas kunnen wij bij het ontbreken van de gevraagde 

informatie uw aanvraag niet verder verwerken in verband met wettelijke bepalingen. 

Voor vragen over de toepassing van de Wet wapens en munitie en over het systeem 

van dit formulier kunt u tijdens kantooruren bellen met (088) 998 22 88 - Ministerie 

van Justitie en Veiligheid. 

 
1. De verhuring vindt plaats aan: 
 
Naam  

Adres  

Woon-/vestigingsplaats  

Telefoon  

Ten behoeve van  

 
2. De verhuring vindt plaats in: 

 
Huurperiode van 
(datum) 

 

Huurperiode tot 
(datum) 

 

 
3. Bewaarwijze: 
De (vuur)wapens zullen op het moment dat deze niet worden gebruikt worden bewaard 
op een voor onbevoegden niet gemakkelijk bereikbare bergplaats, dit in overleg met het 
bevoegd gezag (de Politie) 

 
Adres  

Plaats  

Wijze van bewaren  

 

 

 

 

 



4. Beheerder 1: 
Tijdens de verhuur worden de (vuur)wapens beheerd door en vallen onder de 
verantwoordelijkheid van: 

Naam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer  

Soort legitimatie  

Nr. legitimatiebewijs  

Afgegeven op  

Afgegeven door  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

5. Beheerder 2: 
Tijdens de verhuur worden de (vuur)wapens beheerd door en vallen onder de 
verantwoordelijkheid van: 

Naam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer  

Soort legitimatie  

Nr. legitimatiebewijs  

Afgegeven op  

Afgegeven door  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

 

 

 



6. Locatie waar de (vuur)wapens gebruikt gaan worden: 

 Volledig adres Datum van Datum tot 

1  
   

 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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