
 AFWEZIGHEIDSTOEZICHT 
Afwezig ? Geef ons een seintje dan houden wij een oogje in het zeil 

 info@politiedruivenstreek.be 
 www.politiedruivenstreek.be  
 T. 02/769.69.30  
 F. 02/769.69.48  

 

 
 

Voor het uitvoeren van afwezigheidstoezichten werkt Politiezone Druivenstreek samen met de vergunde 

bewakingsonderneming Securitas. U dient hieronder uitdrukkelijk uw akkoord te verlenen met deze werkwijze.  

De aanvraag moet ons minstens 14 kalenderdagen vòòr vertrek bereiken. Laattijdige aanvragen zullen niet uitgevoerd worden. 

Indienen aanvraag: Politiezone Druivenstreek, Brusselsesteenweg 145g, Overijse, via mail: info@politiedruivenstreek.be of via 

www.police-on-web.be.  
 

Naam aanvrager:  ............................................................................................................................................................  

Telefoonnr: ............................................................. E-mail (verplicht):............................................................................. 
 
Het telefoonnummer van ons vakantieverblijf is ……………………………………………………………………………(landnr niet vergeten) 

Wij gaan met vakantie en vragen u toezicht te houden op onze woning op het volgende adres: 

Straat, nr:  ........................................................................................................................................................................  

Gemeente:  ......................................................................................................................................................................  

We vertrekken op ……………………………….………….. en keren terug op …………………………………………………….. (max. 1 maand) 

Ik wens :                    volledige rondgang         enkel toezicht langs de voorkant 

Zijn er preventiemaatregelen genomen ? 

In onze woning is  een alarminstallatie                             een hond 

 De post wordt regelmatig uitgehaald  Rolluiken worden geopend                 Radio blijft spelen 

 Licht blijft branden tussen ………………. u en …………………. u                            

Voertuig op inrit   

 Andere:  ......................................................................................................................................................................  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Ik geef uitdrukkelijke toestemming dat enkel noodzakelijke gegevens (opgenomen in deze grijze dubbele omkadering 

overgemaakt worden aan Securitas. Deze gegevens worden een maand na de verwerking van dit toezicht gewist.  

Bij problemen kan u volgend persoon contacteren: 

Naam:  .............................................................................................................................................................................  

Straat, nr:…………………………………………………………………………………………Gemeente: …………………………………………………….. 

Telefoonnummer:  ..........................................................................................................................................................  

 Deze persoon heeft toegang tot onze woning              Deze persoon heeft geen toegang tot onze woning 

 

Voertuig met nummerplaat ………………………………………en merk  ..................................................................................  

 blijft in de woning     blijft voor de woning     geen voertuig 

Is er zichtbare schade op ramen of deuren van voorheen ? Indien ja, dewelke en waar ?  ...........................................  

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

 Ik verleen (in geval van volledige rondgang) aan de PZ Druivenstreek en bewakingsonderneming Securitas de uitdrukkelijke 

toestemming tot het betreden van mijn eigendom om het toezicht zo effectief mogelijk te kunnen laten uitvoeren.   

 

  Ik verleen mijn uitdrukkelijke toestemming met het bevestigen van een label (8cm x 2,5cm)  door Securitas op een discrete 

plaats aan mijn woning gedurende de duurtijd van de toezichtsperiode.   

 

Handtekening aanvrager  

mailto:info@politiedruivenstreek.be
http://www.police-on-web.be/

