
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANVRAGER: 
 
 

 
Naam, voornaam: ……………………………………………………… 
 
Adres: …………………………………………………………………… 
            …………………………………………………………………… 
            …………………………………………………………………… 
            …………………………………………………………………… 
Tel: ………………………………………………………………………. 

 
Toezichtperiode 
 

 
Van ……………………………………………………………………… 
  
Tot ………………………………………………………………………. 

 
Vakantieadres  
(+ eventueel tel.nummer) 

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

 
Contactpersoon 1 
 
 
 
 
 

 
Naam, voornaam: ……………………………………………………… 
 
Adres: …………………………………………………………………… 
            …………………………………………………………………… 
            …………………………………………………………………… 
            …………………………………………………………………… 
Tel: ………………………………………………………………………. 

 
Contactpersoon 2 
 
 
 

 
Naam, voornaam: ……………………………………………………… 
 
Adres: …………………………………………………………………… 
            …………………………………………………………………… 
            …………………………………………………………………… 
            …………………………………………………………………… 
Tel: ………………………………………………………………………. 

 

 

AANVRAAG AFWEZIGHEIDSTOEZICHT 

Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde (PZ 5428) 
Denderstraat 27 
9500 Geraardsbergen 
TEL: 054/430 430 
E-mail: PZ.GbergenLierde@police.belgium.eu 
 

 www.politie.be/5428 
 Lokale politie Geraardsbergen/Lierde 
 @PzGbergenLierde 

 pz.gbergenlierde 

AANDACHT: het is zeer belangrijk dat minstens één van deze contactpersonen in het bezit is 
van een huissleutel en zich bij een eventuele oproep in de kortst mogelijke tijd naar de woning 
kan begeven! 



Nuttige inlichtingen voor onze politiediensten 
 
 

• Aanwezigheid van een alarmsysteem: JA / NEEN 
Installateur (naam en telefoonnummer): ………………………………………….... 
      ………………………………………….... 

• Voertuigen in of buiten de woning: JA / NEEN 
Merk en type: ………………………………………………………………………….. 

 Nummerplaat: ……………………………………………………………………........ 
 

• Tijdschakelaar binnen de woning: JA / NEEN    
Ingesteld op: ………………………   uur 
 

• Veiligheids- of schrikverlichting buiten: JA / NEEN 
 

• Is er een waakhond of andere dieren: JA / NEEN 
Welke: ……………………………………………  
 

• Zijn er andere speciale voorzieningen dan deze hierboven opgesomd?  
Zoja, welke? (privé-bewaking, buur die gras maait of brievenbus ledigt, …) 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Andere nuttige inlichtingen? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Verklaring van de aanvrager  
Ik verklaar politietoezicht te wensen tijdens hogergenoemde periode. Ik geef de politie 
toestemming om het terrein waarop mijn woning gelegen is tijdens die periode te betreden. 
 
Bij onregelmatigheden (inbraak, brand, …) geef ik de politie toestemming om mijn woning te 
betreden. 
 
Ik verbind mij ertoe zelf de nodige organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen (geen 
briefjes of boodschappen achterlaten op de deur of het antwoordapparaat, geen berichten van 
afwezigheid plaatsen op sociale media, alles goed afsluiten, zorgen voor een bewoonde indruk, 
enz…). 
 
Ik neem er kennis van dat de gegevens opgeslagen worden in een databank. Ze worden NIET 
gebruikt voor commerciële doeleinden en worden NIET aan derden bekend gemaakt (Wet ter 
bescherming van de privacy en de persoonlijke levenssfeer van 08/12/92) 
 
Datum: ……………………………  Handtekening: ……………………………....................  


