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                             LIJST GESTOLEN VOORWERPEN 
 

Misschien ontdekt u na uw aangifte nog voorwerpen die gestolen zijn en hebben onze politie-inspecteurs dit dus niet ter plaatse kunnen 
acteren. Vul dit formulier in en bezorg het ons terug. Dit kan door langs te komen, per post (Lokale Politie Voorkempen, Vaartdijk 15, 
2960 Brecht) of per mail (pz.voorkempen.interventie@police.belgium.eu). Wij zorgen ervoor dat ook deze goederen deel uitmaken van 
het proces-verbaal. 

 
Gelieve hier uw naam, adres en telefoonnummer in te vullen, alsook de naam van de vaststeller(s) en het PV-nummer indien door u reeds gekend: 
 
Naam* : ......................................................................................................................................................... 

Adres* : ......................................................................................................................................................... 

Tel/gsm* : ......................................................................................................................................................... 

Naam vaststeller(s) : ......................................................................................................................................................... 

Pv-nr.                           : AN. ......... .LA. .........................../20...... 

Gelieve in DRUKLETTERS te schrijven aub - *verplicht in te vullen  
Voorwerp Merk Type Serienummer Inscriptie Kleur Bijzonderheden (vorm, materiaal, schade…) Aankoop in € Foto 
bv. radio Sony 600E AB123456CD  rood deuk vooraan 80 nr ... 

bv. ring    robert&saskia 05.02.1983 witgoud zegelring met grote platte zwarte steen 200 nr ... 

         

         

         

         

         
 
Tips bij het invullen van de lijst: 
 Het serienummer van een voorwerp is mogelijk terug te vinden op de oorspronkelijke doos en/of aankoopfactuur (bv. s/n AB123456CD). 
 Indien de inscriptie door u gekend is, veelal bij juwelen, gelieve deze dan exact door te geven. 
 Schrijf niets in de rubrieken waarvan u het niet juist weet. 
 Indien u van de ontvreemde voorwerpen een duidelijke foto hebt, dan kan u die tevens aan de politie-inspecteur bezorgen (afgedrukt op papier, op cd-rom/usb of per e-mail aan de vaststeller of via 

pz.voorkempen.interventie@police.belgium.eu). 
 Dit formulier vindt u ook terug op onze website www.politievoorkempen.be  



 
Gelieve in DRUKLETTERS te schrijven aub. 
 

Voorwerp Merk Type Serienummer Inscriptie Kleur Bijzonderheden (vorm, materiaal, schade…) Aankoop in € Foto 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 
Tips bij het invullen van de lijst: 
 Het serienummer van een voorwerp is mogelijk terug te vinden op de oorspronkelijke doos en/of aankoopfactuur (bv. s/n AB123456CD...). 
 Indien de inscriptie door u gekend is, veelal bij juwelen, gelieve deze dan exact door te geven. 
 Schrijf niets in de rubrieken waarvan u het niet juist weet. 
 Indien u van de ontvreemde voorwerpen een duidelijke foto hebt, dan kan u die tevens aan de politie-inspecteur bezorgen (afgedrukt op papier, op cd-rom/usb of per e-mail aan de vaststeller of via 

pz.voorkempen.interventie@police.belgium.eu). 
 Dit formulier vindt u ook terug op onze website www.politievoorkempen.be  
 
Gelieve in DRUKLETTERS te schrijven aub. 
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