Je plant een vakantie in binnen- of buitenland of je bent een langere periode van huis weg? Zorg er dan
voor dat je woning geen makkelijke prooi is voor inbrekers.
Er zijn tal van eenvoudige preventiemaatregelen die je zelf kan nemen:
• Geef altijd de indruk dat er iemand aanwezig is:
o gebruik tijdschakelaars voor de verlichting,
o laat bij afwezigheid je brievenbus leegmaken en vraag aan je buren om de rolluiken op
en af te laten.
o Vermeld op sociale netwerken vooral niet dat je op vakantie vertrekt.
• Plaats aantrekkelijke voorwerpen zoals gsm, laptop, GPS, enz. uit het zicht van voorbijgangers.
• Berg materiaal dat inbrekers van pas zou kunnen komen op, zoals een ladder, tuingereedschap,
enz.
• Wees waakzame buren voor elkaar. Een gezonde nieuwsgierigheid voor wat er op straat of bij de
buren gebeurt, kan helpen om de risico’s op diefstal te verkleinen.
Ook de politie kan tijdens jouw afwezigheid een oogje in het zeil houden. Deze service is geheel gratis,
maar let wel: de politie heeft uiteraard ook nog andere taken. Je woning wordt dus niet continu bewaakt!
Hoe vraag je afwezigheidstoezicht aan?
Vul de aanvraag voor afwezigheidstoezicht in en bezorg ons dit uiterlijk 7 dagen voor je vertrekt:
•
•

via e-mail: stuur het ingevuld formulier naar info@kastze.be;
aan één van onze onthalen.

Deze dienst is alleen beschikbaar voor privépersonen, niet voor handelszaken of bedrijven, noch kan er
toezicht gehouden worden op appartementen die afgesloten zijn door een slotvaste
gemeenschappelijke toegangsdeur. De politie houdt extra toezicht vanaf minstens 7 dagen
afwezigheid (dus niet voor kortere periodes) en voor maximaal 3 maanden.
Feedback?
Wil jij graag weten in welke periode de politie bij jouw huis is langs geweest? Vergeet dan zeker niet je email in te vullen op het aanvraagformulier.

AANVRAAG AFWEZIGHEIDSTOEZICHT PZ KASTZE
1.

GEGEVENS

NAAM: …………………………………………………………………………………………………………
ADRES: …………………………………………………………………………………………………………
TEL: ……………………………………………………………………………………………………………..
EMAIL: …………………………………………………………………………………………………………..
TYPE:

OPEN / HALFOPEN / GESLOTEN BEBOUWING / APPARTEMENT / HANDELSZAAK

BLIJFT ER EEN WAGEN OP DE OPRIT STAAN? JA / NEEN NUMMERPLAAT: ……………………………..

2.

PERIODE VAN AFWEZIGHEID

DATUM VAN VERTREK: ……/……/……

3.

DATUM VAN TERUGKOMST: ……/……/……

VAKANTIEADRES

ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………
GSM: ……………………………………………………………………………………………………………………

4.

CONTACTPERSONEN

NAAM: …………………………………………………………………………………………………………………
VOORNAAM: ………………………………………………………………………………………………………..
ADRES: ………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
VOERTUIG: ……………………………………………………………………………………………………………
NUMMERPLAAT: ……………………………………………………………………………………………………
TEL: ……………………………………………………………………………………………………………………...
BETROKKENE HEEFT TOEGANG TOT DE WONING:

JA / NEEN

TAKEN: * …………………………………………………………………………………………………………………
DATUM EN UUR VAN
AANWEZIGHEID:………………………………………………………………………………………………………

NAAM: …………………………………………………………………………………………………………………
VOORNAAM: ………………………………………………………………………………………………………..
ADRES: ………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
VOERTUIG: ……………………………………………………………………………………………………………
NUMMERPLAAT: ……………………………………………………………………………………………………
TEL: ……………………………………………………………………………………………………………………...

BETROKKENE HEEFT TOEGANG TOT DE WONING:

JA / NEEN

TAKEN: * ………………………………………………………………………………………………………………..
DATUM EN UUR VAN
AANWEZIGHEID:…………………………………………………………………………………………………….

*LEEGMAKEN BRIEVENBUS; VERZORGEN DIEREN; HUIS POETSEN; TUIN ONDERHOUDEN;
ROLLUIKEN OP- EN NEERLATEN

5.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

□ AANWEZIGHEID VAN EEN ALARMSYSTEEM
TYPE: LUID / STIL
CONTACTPERSOON DIE HET ALARMSYSTEEM IN / UIT KAN SCHAKELEN
Naam + tel.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ TIJDSCHAKELAAR BINNEN DE WONING
INGESTELD OP …… UUR
□ VEILIGHEIDS- OF SCHRIKVERLICHTING BUITEN
□ WAAKHOND JA/NEEN IN DE WONING / BUITEN

6.

ANDERE INTERESSANTE WEETJES:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•
Ik verklaar dat ik politietoezicht wens aan mijn woning tijdens bovengenoemde periode. Ik geef
de lokale politie en de gemeenschapswachten de toestemming om het terrein waarop mijn woning
gelegen is te betreden, zowel bij dag als nacht.
•
Bij onregelmatigheden (inbraak, brand,…) geef ik de politie de toestemming om mijn woning te
betreden.
•
Ik verbind mij ertoe zelf de nodige organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen: geen
briefjes of boodschappen van afwezigheid achter te laten op de deur of op het antwoordapparaat, alles
goed af te sluiten, mijn brievenbus regelmatig door derden te laten ledigen; kortom: voor een bewoonde
indruk te zorgen.
•
Ik verbind mij ertoe de politiediensten te verwittigen indien ik voor de aangegeven datum terug
ben.
• Ik alsook de opgegeven contactperso(o)n(en) verkla(a)r(en) mij (ons) akkoord met het gebruik van
mijn (onze) persoonsgegevens met betrekking tot dit vakantietoezicht.

DATUM EN HANDTEKENING (Aanvrager vakantietoezicht en de contactperso(o)n(en))

ALLE BRIEFWISSELING DIENT GERICHT TE WORDEN AAN:
LOKALE POLITIE KASTZE,
TERVUURSESTEENWEG 295
1820 STEENOKKERZEEL
TEL: 02/759.78.72
E-MAIL: info@kastze.be

