Aanvraag afwezigheidstoezicht
Gelieve minimum 5 werkdagen vóór het vertrek in te dienen op het hoofd- of wijkcommissariaat , aub.
Mijn thuisadres:
Naam & voornaam

: ……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres

: ……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoon/gsm

: ……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ik vertrek op

: …………………………………………………………………………..

Ik kom terug op : …………………………………………………………………..

Mijn woning is bereikbaar op een andere wijze dan via de voor- of achterdeur (bv. garage):
☐ nee
☐ ja, via …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..
Er zijn al (oudere) braaksporen aan mijn woning:
☐ nee
☐ ja, nl. …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..

Mijn vertrouwenspersoon:
Naam & voornaam

: ……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres

: ……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoon/gsm

: ……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Heeft huissleutel

: ☐ nee

☐ ja

Ik tref volgende voorzorgmaatregelen:
Mijn brievenbus wordt gelicht

: ☐ nee

☐ ja

De rolluiken worden neergelaten en opgehaald : ☐ nee

☐ ja

Er is een hond in huis of in de tuin

: ☐ nee

☐ ja

Mijn woning beschikt over een alarm

: ☐ nee

☐ ja

Mijn woning beschikt over een schriklicht

: ☐ nee

☐ ja

Binnen blijft licht branden (tijdsschakelaar)

: ☐ nee

☐ ja

Andere beveiligingsmaatregelen: ………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aanwezige voertuigen: ☐ nee

☐ ja, (merk & nummerplaat) ….…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….
☐ Ik verklaar dat ik toezicht wens door politie Schelde-Leie aan mijn woning tijdens bovenvermelde periode. Ik geef de politie de
toestemming om het terrein waarop mijn woning gelegen is, te betreden. Ik neem nota dat er geen toezicht kan gehouden worden op
appartementen die afgesloten zijn door een slotvaste gemeenschappelijke toegangsdeur. Ik neem kennis van het feit dat eventuele
incidenten geen aanleiding kunnen geven tot het verhalen op de aansprakelijkheid van de overheid en haar aangestelden. Ik neem kennis
van het feit dat mijn gegevens uitsluitend intern door de politie gebruikt worden om de controles uit te voeren.
Uit veiligheidsoverwegingen vragen wij je dit formulier niet door te mailen, maar af te drukken, in te vullen en te bezorgen aan één van
onze commissariaten.

(datum en handtekening)
Wens je het rapport van dit woningtoezicht te ontvangen via: ☐ post ☐ e-mail: ……….…………………………………………………….
(gelieve 1 keuzemogelijkheid aan te duiden)

Hoofdcommissariaat Politiezone Schelde-Leie
Florastraat 19 | 9840 De Pinte | T 09 321 76 60 | pz.scheldeleie@police.belgium.eu | www.scheldeleie.be | twitter & facebook: PZScheldeLeie
Onthaal open: maandag tot vrijdag 8-20u | zaterdag 10-18u | zon- en feestdagen gesloten
Uw veiligheid, daar gaan wij voor!

