AANVRAAG
AFWEZIGHEIDSTOEZICHT

PZ Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen

GEGEVENS AANVRAGER :
Naam & voornaam : ………………………………..……………………………………………………………………………………………………
Adres : ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...
Telefoon / GSM : ………………………………………………………………………………….…..………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GEGEVENS VOOR CONTROLE :
Adres waar controle gewenst is : ………………………………………………………………………………………………………………..
Datum vertrek : …………………………………….……..
In de woning is een alarminstallatie aanwezig

Datum terugkomst : …………………………………….……..
 ja

 neen

VERTROUWENSPERSOON BIJ WIE DE POLITIE TERECHT KAN IN GEVAL VAN PROBLEMEN :
Naam : ……………………………………….………………………..

Naam : ……………………………………….………………………..

Adres : ………………………………………………….……………..

Adres : ………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Telefoon / GSM : ……….…………………………………………

Telefoon / GSM : ……….…………………………………………

Beschikt over de sleutels van mijn woning

 ja

 neen

Beschikt over de sleutels van mijn woning

 ja

 neen

MAATREGELEN DIE GENOMEN WERDEN OM EEN BEWOOND UITZICHT TE GEVEN :
Voertuig op oprit?

 ja

 neen

Nummerplaat : …………………………………..…………..

Tijdschakelaar binnen?

 ja

 neen

Ingesteld op : ..…………………………………..…………..

Veiligheids- of schrikverlichting buiten?

 ja

 neen

Er komt regelmatig iemand langs?

 ja

 neen

BIJZONDERHEDEN DIE NUTTIG OM WETEN ZIJN VOOR DE POLITIE : ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IK GA AKKOORD MET DE VERKLARING OP PG. 2 EN HANDTEKEN HIERONDER :

DATUM : . …………………………………….……..
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VERKLARING VAN DE AANVRAGER
Ik verklaar dat ik politietoezicht wens aan mijn woning tijdens de hiervoor vermelde periode. Ik geef
de politie de toestemming om het terrein waarop mijn woning gelegen is te betreden, zowel bij dag als
bij nacht. Ik neem nota dat er geen toezicht kan gehouden worden op appartementen die afgesloten
zijn door een slotvaste gemeenschappelijke toegangsdeur.
Het afwezigheidstoezicht is een gratis dienstverlening. De uitvoerende diensten streven ernaar om het
afwezigheidstoezicht zo goed en zo vaak mogelijk uit te voeren, maar de politie moet voorrang geven
aan prioritaire opdrachten. Hierdoor kan men niet beloven dat men bij mijn woning dagelijks een
bepaald minimum keer langskomt.
Ik verbind me ertoe zelf de nodige organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen, o.a. geen
briefjes of boodschappen van afwezigheid achter te laten op de deur of het antwoordapparaat, alles
goed af te sluiten, de woning een bewoonde indruk te geven, enz.
De te controleren woning / winkel / bedrijf bevindt zich op het grondgebied van Boortmeerbeek,
Haacht of Keerbergen
Bij vervroegde thuiskomst of bij latere vertrekdatum breng ik de politiezone
Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen hiervan tijdig op het hoogte.
Ik geef mijn akkoord om mijn persoonsgegevens in dit verband te verwerken in een databestand. De
gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet aan derden bekend
gemaakt. (Wet ter bescherming van de privacy en de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992)
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