_______________________________________________________________________________________________
Document minimum 5 werkdagen voor vertrek indienen op het commissariaat. Vergeet niet te verwittigen bij vervroegde thuiskomst of latere
vertrekdatum.
Het verhoogde afwezigheidstoezicht kan enkel gebeuren als onze ploegen geen andere prioritaire opdrachten hebben en kan dus in geen geval
als een garantie beschouwd worden.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam en voornaam : .......................................................................................................................................................
Adres : ..............................................................................................................................................................................
Telefoon : .........................................................................................................................................................................
Type woning : □ open

□ halfopen

□ rijwoning

□ appartement

Andere plaats waar controle gewenst is (winkel, bedrijf, loods, ...) : ...............................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Ik vertrek op : ……/……/…… om …………. uur

Ik ben terug op : ……/……/…… om …………. uur

NUTTIGE INFO
Aanwezigheid van een alarmsysteem :

□ ja

□ nee

Type : □ luid

□ stil

Alarmcentrale (maatschappij en telefoon) : .....................................................................................................................
Installateur (naam en telefoon) : ......................................................................................................................................
Tijdschakelaar binnen de woning :

□ ja

□ nee

Veiligheids- of schrikverlichting buiten :

□ ja

□ nee

Waakhond of andere dieren :

□ ja

□ nee

Voertuig(en) aanwezig :

□ ja

□ nee

ingesteld op .................. uur tot .................. uur
…………………………………………………….

Merk en nummerplaat : .....................................................................................................................................................
Andere beveiligingsmaatregelen (toezicht door derden, legen brievenbus,…) : .............................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

CONTACTPERSOON
Naam en voornaam : .......................................................................................................................................................
Adres : ..............................................................................................................................................................................
Telefoon : ..........................................................................................................................................................................
Mijn contactpersoon beschikt over een huissleutel van mijn woning :

□ ja

□ nee

Door deze aanvraag in te dienen verklaar ik mij akkoord dat mijn persoonsgegevens in dit verband worden verwerkt in een geautomatiseerd databestand met als
doelstelling een optimale organisatie van het toezicht te bewerkstelligen, en dit voor het jaar waarin mijn aanvraag geldt. De gegevens worden niet gebruikt voor
commerciële doeleinden en worden niet aan derden bekend gemaakt (GDPR Verordening (EU) 2016/679).
Ik verklaar dat ik politietoezicht wens aan mijn woning tijdens bovenvermelde periode. Ik geef de politiediensten de toestemming om het terrein waarop mijn woning
gelegen is te betreden, zowel bij dag als bij nacht.

Datum : ………………………………………………
Telefoon : 09 325 23 00

Fax : 09 325 23 41

Handtekening : ......................................................................

Email : pz.aalter@police.belgium.eu

Website : www.lokalepolitie.be/5423

