Exemplaar voor de verkrijger

KONINKRIJK BELGIË

KENMERKEN VAN HET WAPEN:

IDENTITEIT VAN DE VERKRIJGER:

Aard:

Naam en voornaam:

Merk:

Geboorteplaats en -datum:

Model :

Adres:

Type of benaming:

Rijksregisternr.:
Nationaliteit:

MODEL NR 9
BERICHT VAN
OVERDRACHT VAN EEN
WAPEN AAN EEN JAGER
OF SPORTSCHUTTER
Identiteit van de overdrager (1):
Naam en voornaam:

Kaliber:
Nr. identiteitskaart of paspoort:

Geboorteplaats en -datum:

Serienummer:
Nr jachtverlof / sportschutterslicentie:

Adres:

Lengte van de loop:

Rijksregisternr.:

Bijzonderheden:

DATUM VAN DE OVERDRACHT:
Handtekening van
de overdrager

Handtekening van
de verkrijger

Document in hoofdletters in te vullen
(1) wapenhandelaar,…: stempel en erkenningsnummer
1ex.: gouverneur van de verblijfplaats van de verkrijger of Centraal Wapenregister als de verkrijger in België geen verblijfplaats heeft / 1 ex.: verkrijger / 1 ex.:
overdrager

Exemplaar voor de overdrager

KONINKRIJK BELGIË

KENMERKEN VAN HET WAPEN:

IDENTITEIT VAN DE VERKRIJGER:

Aard:

Naam en voornaam:

Merk:

Geboorteplaats en -datum:

Model :

Adres:

Type of benaming:

Rijksregisternr.:
Nationaliteit:

MODEL NR 9
BERICHT VAN
OVERDRACHT VAN EEN
WAPEN AAN EEN JAGER
OF SPORTSCHUTTER
Identiteit van de overdrager (1):
Naam en voornaam:

Kaliber:
Nr. identiteitskaart of paspoort:

Geboorteplaats en -datum:

Serienummer:
Nr. jachtverlof / sportschutterslicentie:

Adres:

Lengte van de loop:

Rijksregisternr.:

Bijzonderheden:

DATUM VAN DE OVERDRACHT:
Handtekening van
de overdrager

Handtekening van
de verkrijger

Document in hoofdletters in te vullen
(1) wapenhandelaar,…: stempel en erkenningsnummer
1ex.: gouverneur van de verblijfplaats van de verkrijger of Centraal Wapenregister als de verkrijger in België geen verblijfplaats heeft / 1 ex.: verkrijger / 1 ex.:
overdrager

Exemplaar voor de gouverneur
KONINKRIJK BELGIË

KENMERKEN VAN HET WAPEN:

IDENTITEIT VAN DE VERKRIJGER:

Aard:

Naam en voornaam:

Merk:

Geboorteplaats en -datum:

Model :

Adres:

Type of benaming:

Rijksregisternr.:
Nationaliteit:

MODEL NR 9
BERICHT VAN
OVERDRACHT VAN EEN
WAPEN AAN EEN JAGER
OF SPORTSCHUTTER
Identiteit van de overdrager (1):
Naam en voornaam:

Kaliber:
Nr. identiteitskaart of paspoort:

Geboorteplaats en -datum:

Serienummer:
Nr. jachtverlof / sportschutterslicentie:

Adres:

Lengte van de loop:

Rijksregisternr.:

Bijzonderheden:

DATUM VAN DE OVERDRACHT:
Handtekening van
de overdrager

Handtekening van
de verkrijger

Document in hoofdletters in te vullen
(1) wapenhandelaar,…: stempel en erkenningsnummer
1ex.: gouverneur van de verblijfplaats van de verkrijger of Centraal Wapenregister als de verkrijger in België geen verblijfplaats heeft / 1 ex.: verkrijger / 1 ex.:
overdrager

Opmerking: Gelieve een kopie van het jachtverlof of de sportschutterslicentie van de verkrijger toe te voegen.

Privacyverklaring
Ons privacybeleid is in overeenstemming met de Europese wetgeving van 25 mei 2018 inzake persoonsgegevensbescherming (GDPR).
De informatie die wordt verzameld aan de hand van dit formulier, wordt enkel verzameld voor de volgende doeleinden: het toetsen, afleveren en opvolgen van
wapenvergunningen en -erkenningen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens (rechtmatigheid - artikel 6, GDPR) betreft de Wapenwet en
uitvoeringsbesluiten.
De gegevens worden verwerkt binnen de Federale Diensten van de Gouverneur van Limburg, een afdeling van de FOD Binnenlandse Zaken, en dit ten behoeve van de
minister van Justitie, de verantwoordelijke voor de verwerking. Uw gegevens zijn principieel bestemd voor intern gebruik, doch zouden kunnen worden overgedragen aan
andere institutionele ontvangers, zoals politiediensten en openbaar ministerie. Zij worden niet overgedragen buiten de EU.
Uw gegevens kunnen worden bewaard tot dertig jaar na de vernietiging van de betrokken vuurwapens of essentiële onderdelen, gelet op de Europese Richtlijn 2017/853.
U kunt in voorkomend geval bij onze DPO terecht om rechten uit te oefenen betreffende de verwerking van uw gegevens, onder meer het recht op inzage en het recht op
rectificatie, door het formulier te gebruiken dat de FOD Binnenlandse Zaken u ter beschikking stelt via de volgende link: https://www.ibz.be/nl/hoe-kunt-u-uw-rechtenuitoefenen. Op deze site is eveneens een Word-formulier beschikbaar dat per post kan worden verstuurd naar het volgende adres:
DPO Federale Diensten van de Gouverneurs
FOD Binnenlandse Zaken
Park Atrium – Koloniënstraat 11
1000 Brussel.
Om meer te weten te komen over ons privacybeleid: https://www.ibz.be/nl/privacyverklaring.
Indien u na contact met ons te hebben opgenomen, vindt dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking heeft, een
inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u het recht om een bezwaar in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
mail: contact@apd-gba.be
tel.: +32 2 274 48 00
adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België.

