Aanvraagformulier afwezigheidstoezicht in drukletters in
te vullen.
Mijn thuisadres
O Mevrouw O Mijnheer
Naam en voornaam : .............................................................................................................................................
Straat en huisnummer : .............................................................................................................................................
Gemeente : .............................................................................................................................................
Vaste telefoonnummer :
.............................................................................................................................................
Periode van afwezigheid:
Ik vertrek ten laatste op: …..…../…..…../…..….. (dd/mm/jjjj) om ………………. uur
Ik kom ten vroegste terug thuis op: …..…../…..…../…..….. (dd/mm/jjjj) om ………………. uur

Indien u eerder dan gepland terug thuis komt, gelieve ons hiervan dan
onmiddellijk persoonlijk te verwittigen.

Meer gegevens over mijn woning
Mijn woning is:
Een rijhuis O Een halfopen bebouwing O
Een vrijstaande woning O Een appartement O
Indien u bewoner bent van een appartement heeft afwezigheidstoezicht door Politie weinig zin indien er een
slotvaste gemeenschappelijke toegangsdeur is (wij kunnen dan immers niet tot aan uw woning geraken!).
Mijn woning is bereikbaar langs andere wegen dan de voordeur of de tuin (vb: rijwoning, langs de achterzijde te
bereiken via een garagecomplex).
Indien ja, geef dan een duidelijke beschrijving van deze toegangsweg(en).
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Zijn er reeds (oudere) braaksporen aan uw woonst JA / NEEN
Zo ja : waar : ....................................................................................................................
bondige beschrijving : ...........................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Ik tref volgende maatregelen om mijn woning een bewoond uitzicht te
geven
Mijn brievenbus wordt gelicht JA / NEEN
De rolluiken worden neergelaten en opgehaald JA / NEEN
Er staat een voertuig op mijn oprit JA / NEEN
Zo ja : Merk voertuig : .....................................................................................
Kentekenplaat : ...............................................................................................
Er is een hond(en) in huis of in de tuin JA / NEEN
Mijn woning beschikt over een alarm JA / NEEN
Mijn woning beschikt over een schriklicht JA / NEEN
Binnen blijft licht branden (tijdschakelaar) JA / NEEN
Andere beveiligingsmaatregelen :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Tijdens mijn afwezigheid ben ik in dringende gevallen te bereiken op het
volgende adres en/of telefoonnummer
Naam en voornaam : .......................................................................................
Straat en huisnummer : .......................................................................................
Gemeente : .......................................................................................
Land : .......................................................................................
Telefoonnummer verblijfplaats : .......................................................................................
GSM : .......................................................................................

Contactpersoon
Vul steeds de gegevens van een contactpersoon in en zorg, indien mogelijk, dat deze een sleutel van uw woning
heeft.
Naam en voornaam : .............................................................................
Straat en huisnummer : .............................................................................
Gemeente : .............................................................................
Telefoonnummer : .............................................................................
Mijn vertrouwenspersoon beschikt WEL / NIET over een huissleutel van mijn woning.

Verklaring van de aanvrager
O Ik verklaar dat ik toezicht wens door Politie aan mijn woning tijdens
hogergenoemde periode. Ik geef de Politie de toestemming om het terrein waarop
mijn woning gelegen is te betreden.
O Ik neem nota dat er geen toezicht kan gehouden worden op appartementen die
afgesloten zijn door een slotvaste gemeenschappelijke toegangsdeur.
O Ik neem kennis van het feit dat eventuele incidenten geen aanleiding kunnen
geven tot het verhalen op de aansprakelijkheid van de overheid en haar
aangestelden.
O Ik neem kennis van het feit dat mijn gegevens worden opgenomen in een
databank die uitsluitend bedoeld is voor intern gebruik door de Lokale Politie Brakel.
De verwerking van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens.
Datum: ........../........../............... (dd/mm/jjjj)
Naam en handtekening met vermelding “gelezen en goedgekeurd”:
.................................................................................................................................
Dit document dient minstens 1 week voor vertrek bezorgd te worden op het
politiecommissariaat:
- Jagersstraat 29, 9660 Brakel.
- Nederholbeekstraat 1, 9680 Maarkedal.
- Dorpsstraat 82, 9660 Horebeke
- Zuidlaan 36, 9630 Zwalm

