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Aanvraag diefstalpreventieadvies  
Premie inbraakbeveiliging? Check de website van je gemeente! 

 
Hoe je woning extra beveiligen tegen inbraken? Laat je gratis adviseren en maak vandaag nog een afspraak met 

onze diefstalpreventieadviseur: 

- Bel naar 09 321 76 00 (kantooruren, niet op woensdag) 

- Mail je contactgegevens naar pz.scheldeleie@police.belgium.eu. 

- Laat je contactgegevens achter in het politiecommissariaat. 

 

 
Contacteer mij: 

Naam & voornaam :  ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres :  ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon/gsm :  ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail  :  ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Hoe werkt het? 
Elke inwoner van De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem kan een beroep doen op 
diefstalpreventieadvies van politie Schelde-Leie, gratis en vrijblijvend.  
 
Onze diefstalpreventieadviseur belt je voor een afspraak, komt langs bij je thuis en geeft tijdens een rondgang 
praktische tips op maat. 
 
 
Voor wie? 

- Slachtoffers van inbraken. 
- Bouwers of verbouwers: sommige maatregelen zijn heel eenvoudig en veelal zonder meerkost te 

voorzien op het moment dat je (ver)bouwt. Dat bespaart je tijd, geld en moeite achteraf. 
- Iedereen: particulieren, scholen, bedrijven, handelszaken,… 

 
 
Wat kan je verwachten? 

- Tips voor een betere beveiliging: het is een misvatting dat inbraakbeveiliging veel geld kost. Met 
eenvoudige ingrepen kan je al een heel verschil maken. Voor de meer prijzige maatregelen zijn er vaak 
gemeentepremies te verkrijgen (meer info bij de diefstalpreventieadviseur of je gemeente). 

- Preventieve controle van het bestaand hand- en sluitwerk op ramen, deuren, poorten, keldergaten,… 
- Objectieve en onafhankelijke beoordeling: het staat je achteraf volledig vrij in welke mate je je woning 

al dan niet beveiligt. 
 
 
Wat kan je niet verwachten? 

- Een doorverwijzing naar handelaars of uitvoering van voorgestelde werken. 
- Een exacte prijsberekening van de beveiliging. 

 
 
 
 

Uw veiligheid, daar gaan wij voor 


