
Algemene inlichtingen

Periode van afwezigheid

   Datum en uur van vertrek:…………………………………………………...………………………………………………………………………………………………

   Datum en uur van terugkomst:…………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

Gegevens met betrekking tot de woning

   Naam en voornaam:…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….

   Straat + huisnummer / bus:……………………………………………….………………………………………………………………………………….

   Postcode + gemeente:………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

   Type woning: Open bebouwing Gesloten bebouwing

Halfopen bebouwing Appartement

   Andere plaats dan de woning waar de controle gewenst is, bv. winkel, loods, tuinhuis, enz.:

Winkel Loods Andere:…………………………………………………………………………………………………..

Tuinhuis Opslagplaats

   Voertuigen in / aan de woning: Ja      / Nee

   Merk en type:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   Kentekenplaat:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Personen die de brievenbus ledigen, dieren eten geven, huishouden, tuinonderhoud,…:

   Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Taak:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

   Datum en uur indien gekend:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Contactmogelijkheden op de vakantiebestemming:

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

   Telefoon/ GSM:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Contactpersoon in België

   Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   Straat + huisnummer / bus:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Postcode + gemeente:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Telefoon/ GSM: …………………………….. Ja      / Nee

   Beschikt over sleutel van de woning:………………………………………………………..……………………………………………………………………………

Beveiligingsmaatregelen

   Aanwezigheid van een alarmsysteem:………………………………………………………………………..……………………………………………………………….

   Type:………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

   Naam van installateur:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

   Contactgegevens installateur:………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

   Tijdsschakelaar in de woning:………………………… Ja      / Nee Ingesteld op …  uur

   Veiligheids- of schrikverlichting buiten: Ja      / Nee

   Waakhond of andere huisdieren: Ja      / Nee Aantal:…………………………………………………………………….

Ras:……………………… Binnen / buiten: Ja      / Nee

   Andere preventieve- of beveiligingsmaatregelen (privé-bewaking, waardevolle goederen

   geregistreerd, kluis leeggemaakt, extra sloten,..?...........................................................................................................................................

Aanvraagformulier voor afwezigheidstoezicht

Politiezone Voer & Dijle



Uitvoering van afwezigheidstoezicht

verbouwing,…), komt uw pand op de lijst 'Prioriteit 2'. Het toezicht zal in frequentie minder zijn; in 

Verklaring van de aanvrager

Datum: Handtekening:

   briefjes of boodschappen van afwezigheid achter te laten op de deur of het antwoordapparaat, alles 

   goed af te sluiten, voor een bewoonde indruk te zorgen, enz.

Indien u afwezigheidstoezicht aanvraagt voor een periode van max. 1 maand, zal er 

doorgedreven toezicht gehouden worden aan de woning. We spreken hier van de categorie 'Prioriteit 1'.

Indien u afwezigheidstoezicht aanvraagt voor een periode van meer dan 1 maand, zal er gedurende 1

maand doorgedreven toezicht gehouden worden aan de woning. Voor de rest van de gevraagde 

periode zal het toezicht in frequentie dalen, in functie van de beschikbare tijd en capaciteit.

We spreken dan in dze tweede fase van de categorie 'Prioriteit 2'. Indien u frequenter toezicht aan uw 

woning wenst, kan u een beroep doen op een private bewakingsonderneming, of op uw sociaal 

netwerk (buren, familie,…).

Indien u afwezigheidstoezicht aanvraagt voor niet-bewoonde panden (leegstand, in opbouw, in

wenst, kan u een beroep doen op een private bewakingsonderneming, 

functie van de beschikbare tijd en capaciteit. Indien u frequenter toezicht aan uw woning 

of op uw siociaal netwerk (buren, familie,…),

De gegevens worden opgeslagen in een databank. 

Ze worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet aan derden bekend gemaakt. 

Zie onze privacyverklaring op de website www.politie.be/5908/

Gelieve dit formulier behoorlijk ingevuld minstens 1 week voor u vertrekt af te geven, te faxen, of op

te sturen naar de Lokale Politie Voer & Dijle. Gelieve ons bij latere vertrekdatum of vervroegde

thuiskomst omveiligheidsredenen zeker in te lichten.

Lokale Politie Voer & Dijle, Oude nethensebaan 15, 3051 Sint-Joris-Weert

Tel: 016/55.13.55 - Fax: 016/47.36.12

* Ik verklaar dat ik politietoezicht wens aan mijn woning tijdens voornoemde periode. Ik geef de politie

   de toestemming om het terrein waarop mijn woning gelegen is te betreden, zowel bij dag als bij nacht.

* Bij onregelmatigheden (inbraak, brand,…) geef ik de politie toestemming om mijn woning te betreden.

* Ik verbind mij ertoe een contactpersoon aan te duiden.

* Ik verbind mij ertoe zelf de nodige organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen, o.a. geen


