
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraagformulier voor afwezigheidstoezicht 

Als je op vakantie gaat of een langere periode van huis bent, dan kan je de lokale politie vragen om je 

woning in de gaten te houden. De politie patrouilleert dan op geregelde tijdstippen langs je woning.  

Je kan afwezigheidstoezicht online via www.policeonweb.be aanvragen. Een andere mogelijkheid is om dit 

formulier ingevuld binnen te brengen in één van de politieposten van de politiezone Balen-Dessel-Mol. Om 

veiligheidsredenen kan dit formulier niet per e-mail worden verstuurd. ■  

 

Mijn thuisadres 

Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

Straat en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gemeente: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Periode van afwezigheid:  ik vertrek ten laatste op: ……./……./………… (dd/mm/jjjj)          om …..…… uur 

 ik kom ten vroegste thuis op:  ……./……./………… (dd/mm/jjjj)          om …..…… uur 

Indien je eerder dan gepland thuis komt, gelieve ons hier dan van te verwittigen.  

 

Contactgegevens in dringende gevallen 

Mijn verblijfplaats: …………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer/ GSM: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Naam en adres vertrouwenspersoon: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer/ GSM vertrouwenspersoon: ………………………………………………………………………………………………………..... 

Mijn vertrouwenspersoon beschikt over een sleutel van de woning:      ja   nee 

 

 

 

Sociale controle is niet te vervangen door politietoezicht. Belangrijk is ook dat buren, 

familie en/ of vrienden een oogje in het zeil houden.  
 

  

Op vakantie? Tijdje niet thuis?  

Laat je woning niet onbewaakt achter… 

Balen-Dessel-Mol 



 
 
 

Balen-Dessel-Mol 

Gegevens over mijn woning 

Mijn woning is:    een rijhuis   een vrijstaande woning  

  een halfopen bebouwing   een appartement 

Mijn woning is bereikbaar op andere wijze dan via de voordeur of de tuin (vb. rijwoning, langs de 

achterzijde te bereiken via een garagecomplex):                                    ja    nee 

Indien ja, geef dan een duidelijke beschrijving van deze toegangsweg(en):   

…………………………….……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………….……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zijn er reeds oudere braaksporen aan de woning?   ja    nee 

Zo ja, waar? Geef een omschrijving: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………….……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Mijn beveiligingsmaatregelen 

Mijn brievenbus wordt leeg gemaakt:                                    ja    nee 

De rolluiken worden neergelaten en opgehaald:   ja    nee 

Er staat een voertuig op de oprit:   ja    nee 

Zo ja:   merk voertuig: ………………………………………………………………kentekenplaat: ….………………………………………………… 

Mijn woning beschikt over een alarm:    ja   nee 

Binnen blijft licht branden (tijdschakelaar):    ja   nee 

Buiten is er veiligheids- of schrikverlichting:    ja   nee 

Andere beveiligingsmaatregelen: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………….……………………………………..……………………………………………………………………………………………………......................... 

 

Verklaring van de aanvrager 

  Ik verklaar dat ik woningtoezicht wens door de politiezone Balen-Dessel-Mol tijdens boven-

genoemde periode. Ik geef de lokale politie toestemming om het terrein waarop mijn woning 

gelegen is, te betreden.  

  Ik neem kennis van het feit dat de politie niet aansprakelijk is voor eventuele incidenten.  

  Ik neem kennis van het feit dat mijn gegevens uitsluitend intern door de politiezone Balen-Dessel-

Mol gebruikt worden om de controles uit te voeren.  

 

Datum: ……./……./………… (dd/mm/jjjj)  Handtekening: …………………………………………………………………………………… 

 

 

Meer info: cel diefstallen/ preventie, tel. 014 33 37 00, celdiefstal@politiebalendesselmol.be of surf naar 

onze website www.politiebalendesselmol.be ■ 

 

 

Gelieve dit formulier ten laatste 7 kalenderdagen voor vertrek in te leveren bij de lokale politie.  

 

 

 

Hoofdpost van politie, Guido Gezellestraat 29, 2400 Mol – Tel. 014 33 37 00 – onthaal@politiebalendesselmol.be 

Wijkpost Balen, Steegstraat 20, 2490 Balen – Tel. 014 33 37 70 – wijkbalen@politiebalendesselmol.be 

Wijkpost Dessel, Kwademeer 26, 2480 Dessel – Tel. 014 33 37 80 – wijkdessel@politiebalendesselmol.be 

Wijkpost Mol, Guido Gezellestraat 29, 2400 Mol – Tel. 014 33 37 00 – wijkmol@politiebalendesselmol.be 


