
Politiezone 

K-L-M

Aanvraagformulier voor 
vakantietoezicht 
1. Algemene info

E-mail:

Nationaliteit: 

3. Beschrijving van reeds aanwezige veiligheidsmaatregelen
Gebouw met alarmsysteem? Aanwezigheid hond/dieren? 

(Afschrik)verlichting buiten? Mogelijke aanwezigheid derden? 

Verlichtingstimer in gebouw? Gebouw met camerabewaking? 

Brievenbus wordt gelicht? Rolluiken op- en neergelaten? 

Andere maatregelen: 

4. Voertuig(en) aan of in woning
Merk/type Nummerplaat: Locatie:  

Merk/type Nummerplaat: Locatie:  

Merk/type Nummerplaat: Locatie:  

5. Contactpersoon tijdens afwezigheid
Naam en voornaam: 

Adres: Straat: Nr.: Bus: 

Postcode: 

Telefoon/GSM 

Kent de alarmcode: 

Gemeente: 

E-mail:

Heeft een huissleutel:  

Periode (max. 1 maand): Van:  om Tot:  om 

Adres: 

2. Aanvrager
Naam en voornaam: 

Geboortedatum: 

Telefoon/GSM: 

Reden van aanvraag: 

Bereikbaar op verblijfplaats: 

Straat: Bus: 

Postcode: 

Nr.: 

Gemeente: 



Aanvraagformulier vakantietoezicht PZ K-L-M 

Administratie 
Gelieve dit formulier behoorlijk ingevuld over te maken aan uw plaatselijke wijkpost, ten laatste 10 dagen 

voor uw vertrek. U kunt dit formulier eveneens invullen via onze website en doormailen naar onze 

hoofdpolitiepost. 

• Hoofdkantoor Londerzeel, Reigerstraat 3, 1840 Londerzeel (PZ.KLM@police.belgium.eu)

• Wijkpost Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

• Wijkpost Meise, Tramlaan 8, 1861 Meise

Gelieve de lokale politie K-L-M om veiligheidsreden, bij latere vertrekdatum of vervroegde thuiskomst 

zeker in te lichten op het nummer 0800/90.333. 

Verklaring van de aanvrager 
• Ik verklaar dat ik politietoezicht wens aan mijn woning tijdens hogervermelde periode. De lokale

politie K-L-M heeft de toestemming om het terrein waarop mijn woning gelegen is te betreden,

zowel bij dag als bij nacht. Bij onregelmatigheden (inbraak, brand, ...) geef ik de lokale politie

K-L-M de toestemming om mijn woning te betreden.

• Ik verbind mij 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, voor een bewoonde indruk te zorgen, ...

• De contactpersoon die ik heb opgegeven heeft de toelating om het terrein waarop mijn woning

is gelegen te betreden, zowel bij dag als bij nacht.

• Ik ga ermee akkoord dat de lokale politie K-L-M mijn gegevens verwerkt conform de GDPR-
wetgeving1.

Handtekening: 

1 De persoonsgegevens worden enkel gebruikt om vakantietoezicht uit te voeren en u hiervan op de hoogte te brengen. Tot 30 
dagen na afloop van het vakantietoezicht zijn deze gegevens beschikbaar voor politie. Hierna worden deze vernietigd, tenzij deze 
nodig zijn in een gerechtelijk onderzoek. Deze gegevens worden niet verder verspreid. Indien u vragen heeft over het gebruik van 
uw persoonsgegevens, kan u terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming. Zijn contactgegevens vindt u op onze 
website. 
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