VEILIG MET
VAKANTIE
AANVRAAGFORMULIER VOOR
AFWEZIGHEIDSTOEZICHT
ALGEMENE INLICHTINGEN
Naam et vooraam: ……………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………………….…
Type woning: …………………………………………………………………………………………..
Andere plaats dan de woning waar controle gewenst is (WINKEL, LOODS, TUINHUISJE,..):
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………………….………
Datum en uur van vertrek : ……………………………………………………………………………
Datum en uur van terugkomst: .………………………………………………………………………..
Contactmogelijkheid (VERBLIJFADRES EN/OF TELEFOONNUMMER):……………………………………………………………
Contactpersoon:……………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………
Telefoon: ………………………………

Beschikt over de sleutel van de woning : JA/NEEN

Voertuigen in de woning : JA / NEEN Omschrijvingen: ……………………………………………
Aanwezigheid van een alarmsysteem : JA / NEEN Type: ……………………………………………
Installateur (naam + telefoonnummer): ……………………………………………………………….
Tijdschakelaar binnen de woning : JA / NEEN
Veiligheids- of schrikverlichting buiten : JA / NEEN
Waakhond of andere dieren : JA / NEEN

Ingesteld op : ……………………. uur
Kenmerken: ………………………………

Andere preventie- of beveiligingsmaatregelen (PRIVÉ-BEWAKING, WAARDEVOLLE GOEDEREN GEREGISTREERD,
KLUIS LEEGGEMAAKT, EXTRA SLOT OP DE BUITENDEUR, BUUR DIE GRAAS MAAIT OF BRIEVENBUS LEDIGT,…):

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

VERKLARING VAN DE AANVRAGER
 Ik heb kennis genomen van de folder "Geef inbrekers geen kans!" JA / NEEN
 Ik heb kennis genomen van de folder "Check-list vakantie" JA / NEEN
 Ik verklaar dat ik politietoezicht wens aan mijn woning tijdens hogervernoemde periode. Ik geef de
politie 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 om mijn woning te
betreden.

 Ik verbind mij ertoe een contactpersoon aan te duiden.
 Ik verbind mij ertoe zelf de nodige organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen, o.a. geen
briefjes of boodschappen van afwezigheid achter te laten op de deur of het antwoordapparaat, alles
goed af te sluiten, voor een bewoonde indruk te zorgen, enz… .
Datum:

Handtekening:

ENGAGEMENT VAN DE POLITIEDIENST

(in te vullen door de politiedienst)

Minimaal aantal controles van de woning : ………………………………………………………
Mogelijkheid werd geboden om techno-preventief advies te krijgen: JA / NEEN
Folder "Geef inbrekers geen kans ! ": JA / NEEN
Folder "Check-list vakantie " overhandigd: JA / NEEN
Andere documenten overhandigd : .............................................................................................………..
Stempel politie

Gelieve dit formulier behoorlijk ingevuld af te geven, te faxen of op te sturen naar de politie van uw
woonplaats, ten laatste één week voor uw vertrek.
Gelieve deze dienst, om veiligheidsredenen, bij latere vertrekdatum of vervroegde thuiskomst zeker in te
lichten.
De gegevens worden opgeslagen in een databank. Ze worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en
worden niet aan derden bekend gemaakt. (Wet ter bescherming van de privacy en de persoonlijke levenssfeer
van 8 december 1992).

