
 

AANVRAAGFORMULIER VOOR AFWEZIGHEIDSTOEZICHT 

PERSOONSGEGEVENS 

Naam:  

Voornaam:  

Adres:  

Postcode:  

Gemeente:  

Telefoon/GSM:  

E-mail:  

PERIODE VAN AFWEZIGHEID 

Datum en uur van vertrek:  

Datum en uur van terugkomst:  

INFORMATIE WONING 

Type woning: Open    /    Halfopen    /    Gesloten    /    Appartement 

Andere plaats dan de woning waar controle gewenst is: 

 

CONTACTMOGELIJKHEDEN 

CONTACTMOGELIJKHEDEN OP VERBLIJFADRES: 

Adres:  

Land:  

Telefoon:  

TE VERWITTIGEN CONTACTPERSOON IN BELGIË: 

Naam:  

Voornaam:  

Adres:  

Postcode:  

Gemeente:  

Telefoon/GSM:  

Beschikt over sleutel: JA      /      NEE 

Bijkomende personen:  
 
 

  



VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

Voertuig(en) aanwezig? JA      /      NEE 

Indien ja, nummerplaat en omschrijving 
van het voertuig: 

 

 

Aanwezigheid alarmsysteem? JA      /      NEE 

Indien ja, type en gegevens installateur:  

 

Tijdschakelaar in de woning? JA      /      NEE 

Ingesteld op: 
 

 

Veiligheids- of schrikverlichting buiten? JA      /      NEE 

Andere veiligheidsmaatregelen: 
 

 

 

BIJKOMENDE INLICHTINGEN 

Personen die brievenbus leegmaken, tuin onderhouden, dieren verzorgen of het huis komen poetsen: 

Naam:  

Taken:  

Datum en uur aanwezigheid:  

Naam:  

Taken:  

Datum en uur aanwezigheid:  

VERKLARING VAN DE AANVRAGER 

1. Ik verklaar dat ik politietoezicht wens aan mijn woning tijdens de bovengenoemde periode. Ik geef de 

politie de toestemming om het terrein waarop mijn woning gelegen is te betreden.  

2. Bij onregelmatigheden (inbraak, brand, …) geef ik de politie de toestemming om mijn woning te betreden.  

3. Ik verbind mij ertoe een contactpersoon aan te duiden.  

4. Ik verbind mij ertoe zelf de nodige organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen, zoals geen briefjes 

of boodschappen van afwezigheid achter te laten op de deur, het antwoordapparaat of sociale media, 

alles goed af te sluiten, dit geldt zowel voor deuren als ramen en voor een bewoonde indruk te zorgen. 

Datum:    Handtekening: 

 

INLICHTINGEN POLITIEZONE 

Gelieve dit formulier behoorlijk ingevuld af te geven, te faxen of op te sturen naar onderstaand adres, ten 

laatste één week voor uw vertrek. Indien er een wijziging plaatsvind in de vertrek- of terugkomstdatum, gelieve 

onze diensten hiervan in kennis te stellen.  

De gegevens worden opgeslagen in een databank. Ze worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en 

worden niet aan derden bekend gemaakt. (GDPR) 

 

Politiezone Maasland 
Commissariaat Dilsen-Stokkem Commissariaat Maaseik 

Nieuwstraat 32, 3650 Dilsen-Stokkem 
T: 089/79 09 00  -  F: 089/75 44 19 

Maastrichtersteenweg 21, 3680 Maaseik 
T: 089/56 92 11  -  F: 089/56 92 93 

E-mail: PZ.Maasland@police.belgium.eu  

 


