Politiezone GAVERS
Deerlijksesteenweg 43
8530 Harelbeke
Tel: 056/73 35 11
politie@pzgavers.be

Vakantietoezicht
Een veilig gevoel tijdens uw afwezigheid
PZ Gavers houdt voor u een oogje in het zeil
Opmerking: uw aanvraag moet 8 dagen voor uw vertrek
afgegeven zijn op het politiebureel te Harelbeke of Deerlijk.
Datum Aanvraag: ......................................................................................................................
Aanvrager:
Naam + Voornaam:...............................................................................................................................
Adres aanvrager: ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Telefoon/GSM: .....................................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................................
Type Woning:

 Alleenstaand
 Rijwoning

 Koppelwoning
 Andere: ………………………………….

Wij zijn met vakantie van ……………………......... (om ………………… uur)
tot ……………………………….. (om ………………… uur).
Ons vakantieadres: ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Eventueel tel. Nr: .................................................................................................................................
Beveiligingsvoorzieningen:
In onze woning is een/geen (*) alarminstallatie. Deze is wel/niet (*) aangesloten op een
alarmcentrale die bereikbaar is op het nr.: .........................................................................................
Installateur van de installatie: ………………………………………………………………..Telnr: ...............................
Tijdschakelaar in de woning:
Schrikverlichting:
Waakdieren:
Andere:

Ja/Nee (*) – Zo ja: tijdstippen: .......................................................
Ja/Nee (*) – Zoja: plaats: ................................................................
Ja/Nee (*)
................................................................................................

Voertuigen:

Merk + kentekenplaat:
.......................................................... In / rond woning (*)
.......................................................... In / rond woning (*)

(*) Schrappen wat niet past

Zie keerzijde

Contactpersoon:
Naam + voornaam:
Adres contact:

Bij problemen kunt u terecht bij:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Telefoon/GSM:
..........................................................................................................................
Zij beschikken wel / niet (*) over een sleutel van de woning.
Toezicht op de woning gebeurt wel / niet (*) door de contactpersoon.
Interessant om weten is ook (andere beveiligingsmaatregelen zoals privébewaking, waardevolle
goederen, kluis leeggemaakt, extra slot op de voordeur, buur of kennis die gras maait of brievenbus
ledigt:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Overeenkomst:
✓ Ik verzoek de politie om vakantietoezicht uit te oefenen aan mijn woning tijdens
voornoemde periode en geef hen de toestemming om het terrein waarop mijn woning
gelegen is te betreden zowel bij dag als nacht
✓ Bij onregelmatigheden (inbraa, brand, …) geef ik de politie de toestemming mijn woning te
betreden.
✓ Ik verbind mij er toe 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 tes luiten, voor een bewoonde indruk te zorgen (brievenbus
dagelijks laten lichten, …), etc
✓ Ik neem er kennis van dat vakantietoezicht geen absolute garantie geeft.
✓ Ik neem er kennis van dat het aantal huisbezoeken onderhevig is aan de werkdruk en de
politie hun best zal doen doch niet kan garanderen dagelijks langs te komen.
✓ Bij vervroegde thuis- of terugkomst zal ik de politie zo snel mogelijk inlichten om
onaangename verrassingen te vermijden!
Enkele nuttige tips:
✓ Bescherm uw goederen: laat geen waardevolle voorwerpen zoals juwelen, cheques,
bankkaarten, waardebonnen of geld in huis achter. Berg ze op in een kluis of geef ze af bij
een vertrouwenspersoon.
✓ Immobiliseer achtergebleven vervoermiddelen. Sluit alle portieren en zet bestaande
alarmsystemen op. Haal eventueel een (vitaal) onderdeel uit uw auto zoals bv. Batterij,
bougies, .. Moto’s en fietsen kunnen bevestigd worden aan een vast voorwerp.
✓ Vraag een famililid, buur of kennis om uw woning een bewoonde indruk te geven. Vraag
hem/haar dagelijks de brievenbus te ledigen, de rolluiken af en toe op te halen en neer te
laten, s’avonds licht aan te doen en muziek aan te zetten en bij langdurige afwezigheid het
gras te maaiken. Kortom, vraag hen een oogje in het zeil te houden.
✓ Laat geen zichtbare tekenen van afwezigheid achter. Hang geen boodschappen op de deur
en zet geen berichten van afwezigheid op het antwoordapparaat of op sociale media!! Zeg
alleen tegen de personen die u vertrouwt dat u een tijdje afwezig zult zijn.

Datum: ……………………………………………………………………………………………..
Handtekening + naam:

Wij wensen u een prettige reis en een behouden thuiskomst!

