EXEMPLAAR UITLENER
KONINKRIJK BELGIE

KENMERKEN VAN HET WAPEN

IDENTITEIT VAN DE ONTLENER

Aard:

Naam en voornaam:

Merk:

Geboorteplaats en -datum:

MODEL NR 9bis

BERICHT VAN
UITLENING GEDURENDE MAXIMUM ZES MAANDEN
VAN EEN
WAPEN AAN EEN JAGER

Rijksregisternummer :
Model:
Nationaliteit :
Type of benaming:

IDENTITEIT VAN DE UITLENER

Nr. identiteitskaart of paspoort:
Nr. jachtverlof:

Kaliber:
Telefoonnummer:

Naam en voornaam:
Serienummer:

DATUM VAN UITLENING:
Rijksregisternummer:

Bijzonderheden:

Handtekening
uitlener

Handtekening
ontlener

Adres:
DE UITLENING VERVALT OP:
(uiterlijk 6 maanden na datum van de uitlening)
Telefoonnummer:
DATUM VAN DE EFFECTIEVE TERUGGAVE:
E-mail:
Handtekening
uitlener

-

-

De uitlener en de ontlener moeten een geldig jachtverlof hebben.
De uitleentermijn van het wapen duurt langer dan 1 week en maximum 6 maanden.
Het uitgeleende wapen moet een wapen zijn dat de ontlener op basis van zijn jachtverlof voorhanden mag hebben.
De 3 exemplaren van dit formulier (ref. ‘uitlener’, ‘ontlener’, ‘politie’) worden ingevuld en ondertekend door de uitlener en de ontlener.
De uitlener bewaart ‘exemplaar uitlener’, de ontlener bewaart ‘exemplaar ontlener’.
Als de uitlener en de ontlener beiden een verblijfplaats hebben in België, vervult de UITLENER de volgende formaliteiten:
- Vanaf het begin van de uitlening: het ‘model 9bis exemplaar politie’ + een kopie van het jachtverlof van de ontlener + een kopie van het model 9 of 4 van het uitgeleende wapen bezorgen aan de
lokale politie van de verblijfplaats van de ontlener.
- Bij het einde van de uitlening: de datum van effectieve teruggave van het wapen aanvullen op het exemplaar model 9bis van zowel ontlener als uitlener, de uitlener ondertekent de beide exemplaren
en bezorgt een afschrift van dit aangevulde exemplaar aan de lokale politie van zijn eigen verblijfplaats.
Indien uitlener en ontlener in verschillende politiezones wonen, dienen de uitlening en de teruggave dus bij verschillende politiezones te worden aangegeven.
Als de uitlener of de ontlener geen verblijfplaats heeft in België, worden de hierboven vermelde formaliteiten uitgevoerd door diegene die wel een verblijfplaats heeft in België, bij de lokale
politie van de eigen verblijfplaats.
Tijdens de duur van de uitlening, moeten de uitlener en de ontlener op elke moment de volgende documenten kunnen voorleggen: model 9bis, een kopie van het jachtverlof van de ontlener en een kopie
van het model 9 of 4 van het uitgeleende wapen.

EXEMPLAAR ONTLENER
KONINKRIJK BELGIE

KENMERKEN VAN HET WAPEN

IDENTITEIT VAN DE ONTLENER
Naam en voornaam:

Aard:
MODEL NR 9bis

Geboorteplaats en -datum:
Merk:

BERICHT VAN
UITLENING GEDURENDE MAXIMUM ZES MAANDEN
VAN EEN
WAPEN AAN EEN JAGER

Rijksregisternummer :
Model:

Nationaliteit :
Nr. identiteitskaart of paspoort:

Type of benaming:
Nr. jachtverlof:

IDENTITEIT VAN DE UITLENER
Kaliber:

Telefoonnummer:

Serienummer:

DATUM VAN UITLENING:

Naam en voornaam:

Rijksregisternummer:

Bijzonderheden:

Handtekening
uitlener

Handtekening
ontlener

Adres:
DE UITLENING VERVALT OP:
(uiterlijk 6 maanden na datum van de uitlening)
Telefoonnummer:

DATUM VAN DE EFFECTIEVE TERUGGAVE:

E-mail:

Handtekening
uitlener

-

-

De uitlener en de ontlener moeten een geldig jachtverlof hebben.
De uitleentermijn van het wapen duurt langer dan 1 week en maximum 6 maanden.
Het uitgeleende wapen moet een wapen zijn dat de ontlener op basis van zijn jachtverlof voorhanden mag hebben.
De 3 exemplaren van dit formulier (ref. ‘uitlener’, ‘ontlener’, ‘politie’) worden ingevuld en ondertekend door de uitlener en de ontlener.
De uitlener bewaart ‘exemplaar uitlener’, de ontlener bewaart ‘exemplaar ontlener’.
Als de uitlener en de ontlener beiden een verblijfplaats hebben in België, vervult de UITLENER de volgende formaliteiten:
- Vanaf het begin van de uitlening: het ‘model 9bis exemplaar politie’ + een kopie van het jachtverlof van de ontlener + een kopie van het model 9 of 4 van het uitgeleende wapen bezorgen aan de
lokale politie van de verblijfplaats van de ontlener.
- Bij het einde van de uitlening: de datum van effectieve teruggave van het wapen aanvullen op het exemplaar model 9bis van zowel ontlener als uitlener, de uitlener ondertekent de beide exemplaren
en bezorgt een afschrift van dit aangevulde exemplaar aan de lokale politie van zijn eigen verblijfplaats.
Indien uitlener en ontlener in verschillende politiezones wonen, dienen de uitlening en de teruggave dus bij verschillende politiezones te worden aangegeven.
Als de uitlener of de ontlener geen verblijfplaats heeft in België, worden de hierboven vermelde formaliteiten uitgevoerd door diegene die wel een verblijfplaats heeft in België, bij de lokale
politie van de eigen verblijfplaats.
Tijdens de duur van de uitlening, moeten de uitlener en de ontlener op elke moment de volgende documenten kunnen voorleggen: model 9bis, een kopie van het jachtverlof van de ontlener en een kopie
van het model 9 of 4 van het uitgeleende wapen.

EXEMPLAAR POLITIE
KONINKRIJK BELGIE

KENMERKEN VAN HET WAPEN

IDENTITEIT VAN DE ONTLENER
Naam en voornaam:

Aard:
MODEL NR 9bis

Geboorteplaats en -datum:
Merk:

BERICHT VAN
UITLENING GEDURENDE MAXIMUM ZES MAANDEN
VAN EEN
WAPEN AAN EEN JAGER

Rijksregisternummer :
Model:

Nationaliteit :
Nr. identiteitskaart of paspoort:

Type of benaming:
Nr. jachtverlof:

IDENTITEIT VAN DE UITLENER
Kaliber:

Telefoonnummer:

Serienummer:

DATUM VAN UITLENING:

Naam en voornaam:

Rijksregisternummer:

Bijzonderheden:

Handtekening
uitlener

Handtekening
ontlener

Adres:
DE UITLENING VERVALT OP:
(uiterlijk 6 maanden na datum van de uitlening)
Telefoonnummer:

DATUM VAN DE EFFECTIEVE TERUGGAVE:

E-mail:

Handtekening
uitlener

-

-

De uitlener en de ontlener moeten een geldig jachtverlof hebben.
De uitleentermijn van het wapen duurt langer dan 1 week en maximum 6 maanden.
Het uitgeleende wapen moet een wapen zijn dat de ontlener op basis van zijn jachtverlof voorhanden mag hebben.
De 3 exemplaren van dit formulier (ref. ‘uitlener’, ‘ontlener’, ‘politie’) worden ingevuld en ondertekend door de uitlener en de ontlener.
De uitlener bewaart ‘exemplaar uitlener’, de ontlener bewaart ‘exemplaar ontlener’.
Als de uitlener en de ontlener beiden een verblijfplaats hebben in België, vervult de UITLENER de volgende formaliteiten:
- Vanaf het begin van de uitlening: het ‘model 9bis exemplaar politie’ + een kopie van het jachtverlof van de ontlener + een kopie van het model 9 of 4 van het uitgeleende wapen bezorgen aan de
lokale politie van de verblijfplaats van de ontlener.
- Bij het einde van de uitlening: de datum van effectieve teruggave van het wapen aanvullen op het exemplaar model 9bis van zowel ontlener als uitlener, de uitlener ondertekent de beide exemplaren
en bezorgt een afschrift van dit aangevulde exemplaar aan de lokale politie van zijn eigen verblijfplaats.
Indien uitlener en ontlener in verschillende politiezones wonen, dienen de uitlening en de teruggave dus bij verschillende politiezones te worden aangegeven.
Als de uitlener of de ontlener geen verblijfplaats heeft in België, worden de hierboven vermelde formaliteiten uitgevoerd door diegene die wel een verblijfplaats heeft in België, bij de lokale
politie van de eigen verblijfplaats.
Tijdens de duur van de uitlening, moeten de uitlener en de ontlener op elke moment de volgende documenten kunnen voorleggen: model 9bis, een kopie van het jachtverlof van de ontlener en een kopie
van het model 9 of 4 van het uitgeleende wapen.

