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Aanvraagformulier Afwezigheidstoezicht
Persoonsgegevens
Naam:
Voornaam:
Adres:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon:

GSM

E-mail:
Gegevens met betrekking tot de woning
Type woning:
Open bebouwing

Halfopen bebouwing

Gesloten bebouwing

Appartement

Andere plaats dan de woning waar controle gewenst is:
Loods

Opslagplaats

Winkel

Andere:

Tuinhuisje

Adres van deze plaats:
Periode van afwezigheid
Datum en uur van vertrek:
Datum en uur van terugkomst:
Contactmogelijkheid op de vakantiebestemming
Adres:
Telefoon

Contactpersoon in België
Naam:
Voornaam:
Adres:
Telefoon:
Beschikt over een sleutel van de woning:

GSM:
ja
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E-mail: info@politielrh.be
Fax: 011 938 938
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Aanvraagformulier Afwezigheidstoezicht
Beveiligingsmaatregelen

Is er veiligheids- of schrikverlichting buiten?

Ja

Neen

Is er een tijdschakelaar in de woning?

Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

Neen

Op welke uren is die ingesteld?
Bevinden er zich dieren in de woning?
Ras:
Zijn er voertuigen aanwezig?
Merk:
Kenteken:
Is er een alarmsysteem?
Type:
Naam van de installateur:
Telefoonnummer van de installateur:
Personen die de brievenbus leegmaken, tuin onderhouden, dieren verzorgen of het huis poetsen:

Naam:
Taken:
Datum en uur van aanwezigheid:
Naam:
Taken:
Datum en uur van aanwezigheid:
Verklaring van de aanvrager
1. Ik geef de politie toestemming om mijn bewoning te betreden.
2. Ik verbind mij ertoe zelf de nodige organisatorische maatregelen te nemen: geen
briefje van afwezigheid achter te laten op de deur, geen boodschap op het
antwoordapparaat in te spreken waaruit blijkt dat ik afwezig ben, alles goed af te
sluiten en ervoor te zorgen dat de woning een “bewoonde indruk” geeft.
3. Ik verbind mij ertoe de politiediensten te verwittigen indien ik voor de aangegeven
datum terug ben.
4. Ik verbind mij ertoe mijn huisdieren met de nodige zorgen achter te laten.
Datum en handtekening:
Dit formulier kan u, via de post en minstens 1 week voordat u vertrekt, op de
onderstaand vermelde coördinaten overmaken.
U kan het ingevulde formulier eveneens opslaan en vervolgens verzenden per U-mail naar:
info@politielrh.be (opgelet eveneens minstens 1 week voor uw vertrek)
Politiezone LRH – Zwarte Brugstraat 6– 3500 Hasselt
E-mail: info@politielrh.be
Fax: 011 938 938
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