
A Besluit Nieuw-Guinea Herinneringskruis is van toepassing.

B Met dit formulier kunt u een verzoek indienen om in aanmerking te
komen voor toekenning van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis.

C Vul het formulier bij voorkeur in op de computer voor het printen.
Navigeer met de muis of <Tab> en <Shift><Tab>.

D Zet vervolgens uw handtekening.

E Verzend het formulier na ondertekening naar:
Ministerie van Defensie,

CDC / DPOD/ UB VRD Cluster Decoraties

Telefoon: 030 - 21 84 343
E-mail: onderscheidingen@mindef.nl

Nieuw-Guinea Herinneringskruis
Periode 27 december 1949 - 23 november 1962

Hij/zij was in Nederlands Nieuw-Guinea in werkelijke dienst
(deze periode dient minimaal 3 maanden te zijn en te liggen tussen 27 december 1949 en 23 november 1962):

Tijdvakken2

Van dd-mm-jjjj

Gegevens van de nabestaande van betrokkene (Alleen in te vullen bij postume aanvraag)3

Ondertekening4

Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord en verleent hierbij machtiging om in
het kader van zijn aanmelding voor dit ereteken alle gewenste inlichtingen in te winnen.

Datum dd-mm-jjjj

Plaats
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Niet toevoegen aan personeelsdossier

Handtekening

Personalia1

Verz. SSA

Verz. o.b.

Ontvangst DBTO

Naam oud-militair

Voorna(a)m(en) voluit

Geboorteplaats

Geboortedatum  dd-mm-jjjj

Huidig adres

Veteranenpasnummer

E-mailadres

Telefoonnummer

Land

Militair registratienummer

Marinenummer

Woonplaats

Datum van overlijden
van betrokkene

Naam

Voorna(a)m(en) voluit

Geslacht

Tegenwoordig adres

Postcode Woonplaats
Laatste woonplaats
van betrokkene

Verhouding van bloed- of
aanverwantschap waarin
aanvrager tot de
overledene staat.

Postcode

Tot dd-mm-jjjj

Geplaatst bij


A         Besluit Nieuw-Guinea Herinneringskruis is van toepassing. 
B         Met dit formulier kunt u een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor toekenning van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis.  
C         Vul het formulier bij voorkeur in op de computer voor het printen.Navigeer met de muis of <Tab> en <Shift><Tab>.
D         Zet vervolgens uw handtekening.           
E         Verzend het formulier na ondertekening naar:Ministerie van Defensie, 
         CDC / DPOD/ UB VRD Cluster Decoraties
         Telefoon: 030 - 21 84 343E-mail: onderscheidingen@mindef.nl 
Nieuw-Guinea Herinneringskruis
Periode 27 december 1949 - 23 november 1962
.\Logo.jpg
Hij/zij was in Nederlands Nieuw-Guinea in werkelijke dienst 
(deze periode dient minimaal 3 maanden te zijn en te liggen tussen 27 december 1949 en 23 november 1962):
Tijdvakken
2
Gegevens van de nabestaande van betrokkene (Alleen in te vullen bij postume aanvraag)
3
Ondertekening
4
Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord en verleent hierbij machtiging om in het kader van zijn aanmelding voor dit ereteken alle gewenste inlichtingen in te winnen.
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Niet toevoegen aan personeelsdossier
Handtekening
Vul het formulier bij voorkeur in op de computer voor het printen. 
Navigeer met de muis of <Tab> en <Shift><Tab>. 
Zet vervolgens uw handtekening.
Vul het formulier bij voorkeur in op de computer voor het printen. 
Navigeer met de muis of <Tab> en <Shift><Tab>. 
Zet vervolgens uw handtekening.
Personalia
1
Verz. SSA
Verz. o.b.
Ontvangst DBTO
Verhouding van bloed- of aanverwantschap waarin aanvrager tot de overledene staat.
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