
AFWEZIGHEIDSTOEZICHT  
Gaat u op vakan e of laat u uw woning 

ijk onbewoond achter? Dan kan u bij 
onze diensten gra s afwezigheidstoezicht 
aanvragen.  Tijdens uw afwezigheid zullen 
zowel de wijkinspecteur als een 
interven oeg op onregelm ge ppen 
een controle rond uw woning uitvoeren.   

Let wel, het toezicht is geen garan  en kan 
enkel als de poli loeg niet belast wordt 
met een dringende prioritaire opdracht. 

U kan op verschillende manieren uw aanvraag 
indienen : 

 Tijdens de openingsuren aan het onthaal 
van één van onze poli uizen.  

  Online via www.policeonweb.be door in te 
loggen met uw id tskaart  of met een 
token. 
 Door het formulier op www.poli ko.be 

te downloaden en ons te bezorgen.  

 

 

 

    
Uw organisatie 
Sogan van uw bedrijf hier. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Veiligheid?  

Samen zorgen we daarvoor! 

SAMEN 
TEGEN  

INBRAAK! 

De strijd tegen inbraken is een prioriteit 
voor onze poli ezone. We binden de strijd 
aan door onder andere gericht patrouilles en 
ac es uit te voeren en doorgedreven onder-
zoek te doen.  

Maar, we hebben ook uw hulp nodig!  

Hoe u zelf kan bijdragen tot een verminde-
ring van het risico op inbraken, verneemt u 
in deze flyer. 

 

 

 

 

Lokale poli e  

Herent-Kortenberg 

HerKo 5393  
   Tel. : 016/85.34.00 
   Fax : 016/85.34.01 
   E-mail: info@poli rko.be  
   www.poli rko.be 
 

Poli ehuis Herent, Spoorwegstraat 6 
Poli ehuis Kortenberg, De Walsplein 30 

Raadpleeg de website voor de openingsuren van beide 
poli ehuizen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.U.: Walter Endels, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent 

 

www.facebook.com/
poli rko   

(klik op ‘vind ik leuk’) 
 
 

www.twi er.com/
poli rko 
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ENKELE TIPS OM UW 
WONING BETER TE 

BEVEILIGEN  
Sluit ramen en deuren goed af bij afwezigheid. 
Laat geen ramen op kiepstand staan. Doe deuren 
op slot met de sleutel en verwijder deze uit de 
cilinder.  

Voorzie buitenverlichting met detector  op 
plaatsen waar een inbreker zichtbaar is voor 
buren of passanten.  

Laat geen hulpmiddelen in de tuin rondslingeren 
(bv. een losstaande ladder of gereedschap). Sluit 
ook het tuinhuis goed af.  

Geef uw woning bij afwezigheid een bewoonde 
indruk, door één (of meerdere) lampen aan te 
sluiten op een tijdschakelaar.  

Voorzie bijkomende sloten op ramen en deuren.  

Heeft u een inbraakalarm? Vergeet het dan niet 
te activeren, zowel ‘s nachts als overdag.  

Laat geen diefstalgevoelige voorwerpen (zoals 
geld, juwelen en elektronica) in het zicht liggen.  

Maak foto’s van juwelen en houd de 
serienummers bij van elektronica. Bewaar 
waardevolle juwelen niet in de bad- of 
slaapkamer.  

 

 

ZIET U IETS VERDACHT? 

AARZEL NIET EN BEL 101! 
Wat is verdacht?   

Onbekenden die zich rond uw woning of die van 
uw buren begeven, die woningen of voertuigen 
observeren, die aanbellen en vreemde vragen 
stellen, een onbekend voertuig dat traag rijdt en 
waarvan de inzittenden veel aandacht hebben 
voor woningen of geparkeerde voertuigen,… 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kan u ons helpen? 

Vertrouw uw buikgevoel en verwittig bij verdach-
te situaties ONMIDDELLIJK de politie via het 
noodnummer  101. U belt beter een keer te veel 
dan te weinig! 

Tracht steeds te letten op details zoals nummer-
plaat, type voertuig, vluchtrichting, persoonsbe-
schrijving,... 

Dit nummer is 7 dagen op 7,  

24 uur op 24 bereikbaar. 

 

INBRAAKPREVENTIEADVIES  

VOOR UW WONING? DAT KAN! 
De diefstalpreventieadviseur van de politiezone geeft 
gratis en vrijblijvend inbraakpreventieadvies aan huis.   

Er wordt toegelicht hoe u inbrekers kan ontraden  
door uw leefgewoontes aan te passen en het hang- 
en sluitwerk van uw woning wordt aandachtig beke-
ken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De diefstalpreventieadviseur zal de zwakke punten 
identificeren en alle tips bundelen in een samenvat-
tend rapport.  Indien nuttig kunnen de voor- en nade-
len van elektronische beveiliging toegelicht worden.  

 
Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op met de 
preventieadviseur via telefoon (016/85.34.00) of via 
e-mail (diefstalpreventie@politieherko.be). 

De ervaring leert dat inwoners pas diefstalpreventief 
advies aanvragen wanneer men slachtoffer is ge-
weest. Wacht echter niet tot het te laat is! 
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