AANVRAAGFORMULIER VOOR AFWEZIGHEIDSTOEZICHT
(MINIMUM 5 WERKDAGEN VOOR VERTREK)

ALGEMENE INLICHTINGEN
Naam & Voornaam: ……………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………
Type woning:……………………………………………………………………………………………………….
Andere plaats dan de woning waar controle gewenst is (winkel, loods, tuinhuisje, …):…………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………………………………….
Datum en uur vertrek:……………………………………………………………………………………………..
Datum en uur terugkomst: ……………………………………………………………………………………….
(minimum 2 dagen – maximum 1 maand doorlopend)
Contactmogelijkheid (verblijfadres en/of tel.nr.): ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Contactpersoon:……………………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon:……………………………………………………………………………………………………………
Beschikt over de sleutel van de woning: JA / NEEN
Voertuigen bij de woning: JA / NEEN
Omschrijving (merk/nummerplaat):………..……………………………………………………………………
Alarmsysteem: JA / NEEN Type:….……………………………………………………………………………
Installateur (naam + tel.nr):………………………………………………………………………………………
Tijdschakelaar: JA / NEEN

Ingesteld op:…………………………………………………………………….

Veiligheids- of schrikverlichting buiten: JA / NEEN
Camerabewaking: JA / NEEN : ………………………………………………………………………………...
Waakhond: JA / NEEN

Kenmerken:……………………………………………………………………….

Andere preventie- of beveiligingsmaatregelen (privébewaking, buur die gras maait of brievenbus ledigt
of dieren eten geeft, ..):…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

http://www.twitter.com/polzonepuy

Bezoek ook onze website: www.pz5416.be

http://www.facebook.com/polzonepuy

VERKLARING VAN DE AANVRAGER
Ik verklaar dat ik politietoezicht wens aan mijn woning tijdens hogervermelde 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… .
Ik neem er kennis van dat, indien er geen gevolg gegeven wordt aan eerder gegeven tekortkomingen,
ik niet meer van afwezigheidstoezicht kan genieten.
Datum : …………………………..

Handtekening : ………………………………………………….

AANBOD DIEFSTALPREVENTIEF ADVIES
Onze politiezone wil een dienstverlening aanbieden die inspeelt op de verwachtingen en behoeften
van de klant en de partners. Diefstalpreventie is een vorm van dienstverlening die heel belangrijk is.
Onze zone beschikt over een ploeg van geschoolde adviseurs die u graag gratis en vrijblijvend advies
geven inzake inbraakbeveiliging van uw woning of pand. U kan ons team van adviseurs bereiken door
contact te nemen via diefstalpreventie@pz5416.be.
Een aantal tips ter voorkoming van inbraken en diefstallen zijn eveneens vermeld op de website van
de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid & Preventie. Surf naar www.besafe.be

Gelieve dit formulier behoorlijk ingevuld af te geven, te faxen naar uw wijkbureau of op te sturen naar
de lokale politie Regio Puyenbroeck, ten laatste één week voor uw vertrek. Gelieve ons 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).

Wijkbureel Lochristi
Tel: 09/355.74.40
Fax: 09/355.73.67
Email: wijklochristi@pz5416.be

Wijkbureel Moerbeke
Tel: 09/337.72.10
Fax: 09/337.72.19
Email: wijkmoerbeke@pz5416.be

Wijkbureel Wachtebeke
Tel: 09/345.01.08
Fax: 09/342.86.94
Email: wijkwachtebeke@pz5416.be

Wijkbureel Zelzate
Tel: 09/345.76.36 of 09/337.71.70
Fax: 09/337.71.79
Email: wijkzelzate@pz5416.be

http://www.twitter.com/polzonepuy

Bezoek ook onze website: www.pz5416.be

http://www.facebook.com/polzonepuy

