PARTICULIERE VERKOOP FAQ
(2015 versie 1.0)

Het is toegestaan je airsoftapparaten te verkopen of over te dragen waarbij je echter wel een paar spelregels
moet volgen.
 Je dient het airsoftapparaat legaal voorhanden te hebben. Kun je om wat voor reden dan ook het
airsoftapparaat niet meer legaal voorhanden houden dan dient deze onmiddellijk bij de politie te worden
ingeleverd.
 Bij het aanbieden op het internet e.d. verzoekt de politie de NABV leden om in de advertentie aan te geven
dat je bevoegd bent het airsoftapparaat voorhanden te hebben en dat men alleen zal verkopen aan iemand
die bevoegd is het apparaat te ontvangen en voorhanden te hebben. Gebeurd dit niet dan kan de politie de
indruk krijgen dat het om een illegale wapentransactie gaat met alle gevolgen van dien.
 De ontvanger dient bevoegd te zijn het airsoftapparaat voorhanden te hebben en je zult als verkoper dit op
enige wijze moeten controleren. Dus niet slechts op de mondelinge verklaring van iemand afgaan, maar zijn
NABV pas eventueel samen met een ander identiteitsdocument bekijken en controleren.
 Het is niet verplicht de gegevens van de verkoop te bewaren maar het is echter wel denkbaar dat je dit doet
voor het geval hier in te toekomst naar gevraagd zou kunnen worden.

Aan wie kan ik allemaal verkopen?
 Aan NABV leden.
 Aan een erkenninghouder (erkende wapenhandel) die bevoegd is om airsoftapparaten te verkopen /
voorhanden te hebben.
 Aan houders van een ministeriële ontheffing die bevoegd zijn airsoftapparaten te laten bijschrijven op hun
ontheffing.
 Aan personen woonachtig in het buitenland en voor zover deze bevoegd zijn de airsoftapparaten daar in te
voeren en voorhanden te hebben.

Hoe lever ik mijn airsoft apparaat?
 Feitelijk overdragen zal moeten gebeuren op een erkend NABV evenement of bij een erkende
schietvereniging. Helaas hebben NABV leden geen vrijstelling om bijvoorbeeld het airsoftapparaat particulier
op te halen/brengen. Hier zal in de toekomst nog aan gewerkt worden.
 Per post of koerier mits deugdelijk verpakt.
 Aan personen in het buitenland;
a) Feitelijke levering: Als NABV lid heb je een vrijstelling voor het doen uitgaan van airsoftapparaten. Let wel
even op de legale status van airsoftapparaten in de landen waardoor je reist.
b) Per post of koerier. Let wel op dat de koper het apparaat mag ontvangen/voorhanden mag hebben.
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