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Toelichting op het aanvraagformulier

Geachte mevrouw/meneer,

Voor u ligt het aanvraagformulier voor de Veteranenpas. U wordt verzocht dit formulier volledig ingevuld en onder-

tekend, samen met een recente pasfoto, terug te sturen naar het Veteraneninstituut. De Veteranenpas is bestemd

voor alle militairen met de Nederlandse nationaliteit die onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties

hebben gediend en die inmiddels de dienst hebben verlaten. Als houder van deze pas ontvangt u onder meer het

veteranentijdschrift Checkpoint, een aantal NS-dagkaarten naar herdenkingen en reünies en het Draaginsigne

Veteranen. Als u beschikt over bijvoorbeeld uw Overzicht Staat van Dienst, oorkondes, plaatsingsbeschikkingen dan

wel beschikkingen van toegekende onderscheidingen, wordt u verzocht een kopie bij dit aanvraagformulier in te sluiten.

Houdt u overigens rekening met een administratieve verwerking van circa 8 weken

Toelichting op de vragen:

Vraag 1

d. Woont u in het buitenland, dan graag de voor uw land geldende volgorde/schrijfwijze van het adres invullen bij 1 g.

Vraag 2

a. Bij anders kunt u – indien van toepassing – bijvoorbeeld KNIL of Koopvaardij (1940-1945) invullen.

d. U vindt de codelijst voor de missies op de achterkant van het aanvraagformulier (Bij KD vult u het toenmalig

krijgsmachtdeel in).

U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier (voorzien van pasfoto!) in een ongefrankeerde

enveloppe terugsturen naar:

Veteraneninstituut

Antwoordnummer 2028

3940 VB DOORN

Telefoonnummer/adres Veteraneninstituut

bezoekadres: Willem van Lanschotplein 2, Doorn

postadres: Postbus 125

3940 AC DOORN

telefoon: 0343 - 47 41 47

fax: 0343 - 47 41 14

e-mail: info@veteraneninstituut.nl

internet: www.veteraneninstituut.nl



Aanvraagformulier

1 a. Registratienummer : ❑  m ❑  v

1 b. Voorletters : tussenvoegsels (voluit)

1 c. Achternaam :

1 d. Straat / huisnummer :

1 e. Postcode :

1 f. Woonplaats :

1 g. Adres buitenland :

1 h. Land : Landcode

1 i. Telefoon : E-mailadres

1 j. Geboortedatum : geboorteplaats

2 a. Bij welk krijgsmachtdeel heeft u gediend?

❑  KL ❑  KLu ❑  KM ❑  KMar ❑  Anders

2 b. Bij welk korps / regiment heeft u gediend?

2 c. Gedurende welke periode(n) was u in werkelijke dienst?

van tot

van tot

2 d. Aan welke missie(s) / uitzending(en) heeft u deelgenomen?

code: van tot KD

code: van tot KD

code: van tot KD

code: van tot KD

code: van tot KD

3. Wilt u via het Vi een kosteloos abonnement op één van de volgende tijdschriften van Defensie:

❑  Landmacht (KL) ❑  Alle Hens (KM) ❑  Vliegende Hollander (KLu) ❑  Geen

4. Wilt u in de toekomst worden geïnformeerd over niet-commerciële veteranenactiviteiten zoals deelname

aan het defilé bij de jaarlijkse herdenking op 5 mei in Wageningen? ❑  ja ❑  nee

5. Met het oog op de geldende wet- en regelgeving inzake privacy verleen ik het Vi hierbij toestemming de

op formulier vermelde gegevens te toetsen op hun juistheid. ❑  ja ❑  nee

6. Ik heb bijgevoegd kopie(ë)n van:

❑  Staat van dienst   ❑  Beschikking   ❑  Oorkonde   ❑  Anders, namelijk

Ondergetekende verklaart hierbij het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats Datum Handtekening

Niet in te vullen door aanvrager!

Inschrijving: Actief dienend : Batchnummer:

BRIOP: Pas gemaakt:

Afgewezen: Toegekend:

Bevestig hier

met lijm

uw pasfoto
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