Op vakantie … Een tijdje niet thuis …

AANVRAAGFORMULIER AFWEZIGHEIDSTOEZICHT
Gegevens aanvrager
Naam:……………………………………………………………………………………………………...
Voornaam:……………………………………………………………………………………………….
Straat en huisnummer:…………………………………………………………………………….
Postcode:……………………. Gemeente:………………………………………………………..
Telefoon:………………………………………………………………………………………………….
Periode van afwezigheid:

Ik vertrek op:
…… / …… / ………… om …………… uur
Ik kom terug thuis op:
…… / …… / ………… om …………… uur

Onbezorgd vertrekken is prettig.
Onbezorgd terugkomen is heerlijk.
Wij houden voor jou
een oogje in het zeil.

Contactmogelijkheden tijdens afwezigheid
Verblijfplaats:..………………………………………………………………………………………...
Land:………………………………….…………………………………………………………………….
Adres:………………………..…………………………………………………………………………….
Telefoonnummer verblijfplaats:……………………………………………………………….
GSM:………………………………………………………………………………………………………..

Tijdens je afwezigheid bieden wij jou gratis afwezigheidstoezicht aan.
Op ongeregelde tijdstippen controleren politie en gemeenschapswachten je woning. Het toezicht wordt voor een periode van
maximum 2 maanden uitgevoerd.
Vul dit formulier in en breng dit ten laatste 1 week voor vertrek binnen
op één van de politiecommissariaten van de politiezone Westkust. Wij
zorgen voor de rest.

Gegevens contactpersoon
Naam:……………………………………………………………………………………………………...
Voornaam:……………………………………………………………………………………………….
Straat en huisnummer:…………………………………………………………………………….
Postcode:……………………. Gemeente:………………………………………………………..
Telefoon:………………………………………………………………………………………………….
Mijn contactpersoon beschikt O WEL
O NIET over een sleutel van de woning.

Meer gegevens over mijn woning
Mijn woning is:
O Een rijhuis
O Een vrijstaande woning

O Een halfopen bebouwing
O Een appartement

Er staat een voertuig op mijn oprit
Merk
Kentekenplaat

O JA O NEEN
…………………………………………..
…………………………………………..

Er staat een voertuig in mijn woning
Merk
Kentekenplaat

O JA O NEEN
…………………………………………..
…………………………………………..

Genomen voorzorgsmaatregelen
Mijn brievenbus wordt geledigd.
Door wie?
De rolluiken worden neergelaten en opgehaald.

 Ik verklaar dat ik politietoezicht wens aan mijn woning tijdens
de eerdergenoemde periode. Ik geef de lokale politie en de
gemeenschapswachten de toestemming om het terrein
waarop mijn woning gelegen is te betreden, zowel bij dag als
bij nacht.
 Bij onregelmatigheden (inbraak, brand, …) geef ik de politie de
toestemming mijn woning te betreden.
 Ik neem zelf de nodige organisatorische beveiligingsmaatregelen: geen briefje van afwezigheid achterlaten op de
deur, geen boodschap op het antwoordapparaat inspreken
waaruit blijkt dat ik afwezig ben, alles goed afsluiten en ervoor
zorgen dat de woning een “bewoonde indruk” geeft.
 Ik verwittig de politiediensten indien ik voor de aangegeven
datum terug ben.

Er is een tijdschakelaar in de woning.
Tijdens welke uren ingesteld?
Er is schrikverlichting aanwezig rond de woning.

Datum: …… / …… / …………

Handtekening

Er is een hond aanwezig in of rond de woning.
Er is een alarmsysteem aanwezig in de woning.
Type?
Naam installateur?
Telefoonnummer installateur?
Andere beveiligingsmaatregelen:……………………..………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Politiezone Westkust
Tel: 058 53 30 00
Fax: 058 53 31 07

