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Diegene die een diefstalpreventieadvies aanvraagt bij de politiezone Herent-

Kortenberg, in de periode 01/11/2015 tem 29/02/2016, kan deelnemen aan een 

wedstrijd, en maakt derhalve kans op het winnen van een prijs.  

Nadat de diefstalpreventieadviseur bij de aanvrager is langsgeweest, ontvangt de 

aanvrager een wedstrijdformulier waarmee hij/zij aan de wedstrijd kan deelnemen.  

    

DOELDOELDOELDOEL::::    

De wedstrijd beoogt inwoners van de politiezone Herent-Kortenberg te stimuleren tot 

het aanvragen van een diefstalpreventie-advies op maat.  

    

VOORWAARDEN TOT DEELNAMEVOORWAARDEN TOT DEELNAMEVOORWAARDEN TOT DEELNAMEVOORWAARDEN TOT DEELNAME: : : :     

� De deelnemer aan de wedstrijd kan zowel een natuurlijke persoon als een 

rechtspersoon zijn, dewelke advies vraagt met betrekking tot het beveiligen van 

zijn respectievelijk private woning of beroepslokaal.  

 

� Onder “particuliere woning” wordt in deze bedoeld: een huis of appartement 

dewelke enkel gebruikt wordt voor private huisvesting, gelegen op het 

grondgebied van de politiezone Herent-Kortenberg.  

 

� Onder “beroepslokaal” wordt in deze bedoeld: een pand of gedeelte van een 

pand, dat wordt gebruikt door een KMO, een zelfstandige of een de beoefenaar 

van een vrij beroep, hetwelk gelegen is op het grondgebied van de politiezone 

Herent-Kortenberg.  

 

� Zowel huurders als eigenaars van een beroepslokaal of private woning kunnen 

deelnemen.  

 

� De deelnemer komt enkel in aanmerking wanneer hij een aanvraag voor een 

diefstalpreventie-advies indient bij de diefstalpreventieadviseur van de lokale 

politie Herent-Kortenberg, binnen de periode 01/11/2015 – 29/02/2016. Dat wil 



zeggen dat de aanvraag ten vroegste op 01/11/2015 mag gebeuren en ten 

laatste op 29/02/2015.  

 

� Deelname kan enkel door het wedstrijdformulier volledig in te vullen en te 

bezorgen aan de preventiedienst van de lokale politie Herent-Kortenberg. De 

deelnemers dienen twee vragen te beantwoorden, alsook hun contactgegevens 

op te geven (naam, adres, telefoon, en eventueel e-mailadres). Het 

wedstrijdformulier kan ingediend worden via : -e-mail: 

diefstalpreventie@politieherko.be of via post : Politie HerKo, Diefstalpreventie, 

Spoorwegstraat 6, 3020 Herent.  

 

� Alle huurders of eigenaars van een woning of beroepslokaal gelegen op het 

grondgebied van de politiezone Herent-Kortenberg kunnen deelnemen, 

behalve personeelsleden van de politiezone Herent-Kortenberg of van de 

gemeenten Herent en Kortenberg.  

 

� Per adres is slechts één deelname toegelaten.  

 

PRIJZEN PRIJZEN PRIJZEN PRIJZEN & WINNAAR & WINNAAR & WINNAAR & WINNAAR     

Er zal één winnaar bekendgemaakt worden. De winnaar is diegene die de hoogste 

score behaalde. Bij gelijke scores, zal de winnaar bepaald worden aan de hand van de 

antwoorden op de shiftingsvraag.  

De winnaar ontvangt een schrikverlichting op zonne-energie.  

Het gegeven preventieadvies dient niet volledig opgevolgd te worden om in 

aanmerking te komen de prijs.  

 

UITREIKING VAN DE PRIJSUITREIKING VAN DE PRIJSUITREIKING VAN DE PRIJSUITREIKING VAN DE PRIJS    

Na 29/02/2016 zal de winnaar bekend gemaakt worden, na controle van de 

wedstrijdformulieren, door de diefstalpreventieadviseur van de lokale politiezone 

HerKo. De winnaar zal telefonisch of per e-mail gecontacteerd worden.  

    

 

  

 


