
Best Lid van de Krommenieer s.v. A8,  
 
Ten eerste van harte gefeliciteerd met de voorgenomen aankoop van je nieuwe wapen. We 
hopen dat deze nieuwe aanwinst je vele mooie resultaten en veel plezier zal opleveren.  
Helaas is het zo dat niet alle Politiekorpsen dezelfde procedure hanteren, val je echter onder 
de regio Alkmaar dan is de procedure als volgt.  
Is dit de eerste keer dat je een verlof aanvraagt? U dient telefonisch een afspraak te maken 
voor een intake gesprek bij de afdeling Korpscheftaken op telefoonnummer 088-1681170.  
Tijdens dit gesprek dient u onderstaande papieren te overleggen.  
 
–  De WM3 Het WM3 formulier (te downloaden van onze site) 
 U dient deze volledig ingevuld aan ons te verstrekken ter controle.  
Dit kan door het formulier volledig in te vullen, waarna u de wijzigingen opslaat en vervolgens 
dit opgeslagen formulier meenemen naar de vereniging.  
Alleen DIGITAAL ingevulde wm3 aanvraag formulieren worden in behandeling genomen, 
mocht je dit niet lukken om wat voor reden dan ook kan je dit op de vereniging doen na het 
maken van een afspraak hiervoor met onze Secretaris J. van Delft. –  
- 2 pasfoto’s (alleen bij de eerste aanvraag)  
-  schietregister (stempelboekje) met daarin minimaal 18 schietbeurten in de 

afgelopen 12 maanden.  
-  Een volledig ingevuld wm32 formulier  (download van de website) 
-  Een optiebon van de wapenhandel of een verkoopovereenkomst met de particulier 

(dit mag een eenvoudig “ik verkoop aan jou contractje zijn”) met daarin in ieder geval 
alle gegevens van de verkoper en het wapen waar de aanvraag voor gedaan word.  

-  Geldig legitimatiebewijs  
-  Lidmaatschapsbewijs vereniging  
-  KNSA Licentiepas  
 

Zodra de Het bestuur uw wm3 heeft ondertekent en aan u retour heeft gedaan kunt de 
Wm3 en optiebon/overdrachtsformulier inscannen en mailen naar 
vergunningen.korpscheftaken.noord-holland@politie.nl  
Zodra uw papieren gereed zijn, krijgt u een afhaalbericht.  
U dient tijdens het ophalen van de papieren de origineel getekende en gestempelde 
wm3 mee te nemen. Indien u geen mogelijkheid heeft tot inscannen en mailen, kunt u 
de papieren sturen naar: Politie Eenheid NH t.a.v. Korpscheftaken Alkmaar Postbus 57 
2000 AB HAARLEM 

mailto:vergunningen.korpscheftaken.noord-holland@politie.nl�

