
 

Koninklijke Nederlandse voetbalbond 

 

 

Verzoek om een internationale overschrijving 

Ondergetekende, 

Familienaam: ………………………………………………..………M/V*      Relatie nr: …………………….. 

Voornamen (voluit): ………………………………………………………………………………………………. 

Geboren te: ………………………………………………….……. Op: ………………………………………… 

Nationaliteit: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………............................. 

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………….. 

Het laatst speelgerechtigd voor de vereniging/stichting in het buitenland: 

…………………………………………………..…………… Land: ………………..…………………………… 

Verzoekt overschrijving naar de vereniging/stichting: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Belangrijke mededelingen. 
 
1. Een verzoek om overschrijving wordt alleen in behandeling genomen als het volledig is ingevuld 
en ondertekend. 

2. Eventuele financiële en/of tuchtrechtelijke gevolgen, voortvloeiende uit een onjuiste 
beantwoording van de op dit formulier gestelde vragen, zijn voor rekening van de 
aanvrager/aanvraagster. 

3. Een verzoek tot overschrijving moet worden gemaild naar: amateurtransfers@knvb.nl 

A. Indien betrokkene het laatst heeft gespeeld bij een buitenlandse vereniging/stichting. 
B. Indien betrokkene als amateur een contract heeft afgesloten. 
 
Indien mailen niet mogelijk is, dan kunt u het per post versturen naar: 
KNVB Zeist, 
Postbus 515 
3700 AM Zeist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amateurtransfers@knvb.nl


 

Vragen Antwoorden: (Alleen doorstrepen geld niet als antwoorden) 

1. a. Is aan u voor of in dit seizoen eerder 
overschrijving verleend? 
 
1. b. Indien ja, op welke datum het laatst, 
en van welke vereniging/stichting naar 
welke vereniging/stichting 

A: Ja/Nee* 
 
 
B: Datum laatste verleende 
overschrijving:………………………………………………………... 
 
Van:…………………………………………………………………… 
 
Naar:………………………………………………………................. 

2. Voor welke vereniging(en)/stichting(en) 
bent u de laatste vijf seizoenen 
speelgerechtigd geweest? 

 

 Seizoen Voor Contract 

1   
 

Ja/Nee* 

2   
 

Ja/Nee* 

3   
 

Ja/Nee* 

4   
 

Ja/Nee* 

5   
 

Ja/Nee* 

 

3. Op welke datum en voor welke 
vereniging/stichting bent u voor het laatst 
in een competitie- of bekerwedstrijd 
uitgekomen? 

 
Datum:………………………………………………………………… 
 
Voor:………………………………………………………................. 

4. a. Krijgt u een spelerscontract bij de 
nieuwe vereniging/stichting 
 
4. b. Wilt u een spelerscontract laten 
registreren bij de KNVB. 
Indien ja: spelerscontract bijvoegen! 
 
4. c. Is het contract met de onder vraag 2 
bedoelde vereniging/stichting 
rechtsgeldig beëindigd?  
 
Zo ja, per welke datum? 

Ja/Nee* 
 
 
Ja/Nee* 
 
 
 
 
 
 
 
Ja/Nee/N.v.t.* 
 

5.a. Bent u op dit moment geschorst of 
uitgesloten? 
 
b. Zo ja, tot welke datum resp. voor 
hoeveel wedstrijden? 

A: Ja/Nee* 
 
 
 
B: ……………………………………………………………………… 

*S.v.p. doorhalen van niet van toepassing is 

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de door de KNVB en FIFA vastgestelde 

overschrijvingsbepalingen en de bovenstaande vragen naar waarheid en volledig te hebben 

beantwoord. Voor jeugdspelers jonger dan 16 jaar dient de ouder/voogd mede te ondertekenen. 

 

…………………………..…….de……………….20……….(handtekening) ………………………………… 

 

     (Handtekening ouder/voogd) ………………………….............. 

 

 



 

Verklaring 

VOLLEDIG in te vullen door het bestuur van de nieuwe vereniging/stichting 

1. In welk elftal/team van uw vereniging gaat de betrokkene uitkomen?.................................elftal/team. 

2. Dit elftal/team komt uit in de …………….. klasse/divisie van het mannen-/vrouwen-/jeugdvoetbal*. 

Dit is derhalve categorie A / B* 

3. is er sprake van een geregistreerd spelerscontract? ……………………………….Ja/Nee* 

 

Het bestuur van de vereniging/stichting………………………………………………………………verklaart 

hiermee bekend te zijn met de door de KNVB en FIFA vastgestelde overschrijvingsbepalingen en de 

bovenstaande vragen naar waarheid en volledig te hebben ingevuld en dat de 

aanvrager/aanvraagster overeenkomstig de reglementaire bepalingen als lid van de 

vereniging/stichting is opgegeven. 

 

Opgemaakt te ………………………………………………… Datum: ……………………………………….. 

Naam …………………………………………………………. Bestuursfunctie: ……………………………... 

Relatienummer ………………………………………………. Handtekening: ………………………………. 

*S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 


