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LLLLokale okale okale okale  Politie  Politie  Politie  Politie  SCHOTEN SCHOTEN SCHOTEN SCHOTEN         

                                    
Gasketelplein 10Gasketelplein 10Gasketelplein 10Gasketelplein 10    
2900 Schoten2900 Schoten2900 Schoten2900 Schoten     

Tel. 03 680 12 70Tel. 03 680 12 70Tel. 03 680 12 70Tel. 03 680 12 70     

Fax 03 685 09 66Fax 03 685 09 66Fax 03 685 09 66Fax 03 685 09 66    
 

Beste, 

Het fijne vakantiegevoel verdwijnt onmiddellijk als bij uw thuiskomst blijkt dat inbrekers de woning 

hebben bezocht.  Wij hopen dat dit risico vermindert als onze inspecteurs op regelmatige basis een oogje 

in het zeil houden tijdens uw afwezigheid.   Dit vakantietoezicht is een gratis dienstverlening die u kan 

aanvragen door het terugbezorgen van het bijgevoegde formulier.  Maar ook u kan ons helpen door het 

toepassen van volgende tips. Weet u graag meer?  Surf naar www.besafe.bewww.besafe.bewww.besafe.bewww.besafe.be.... 

WWWWees discreetees discreetees discreetees discreet    

Loop niet te koop met het feit dat u op reis vertrekt.   Plak geen briefje op deur voor de melkboer die aan 

huis levert.  Vraag familie of vrienden om uw brievenbus leeg te maken.  Een volle brievenbus is voor een 

dief een signaal dat de bewoner voor langere tijd afwezig is.   Diezelfde persoon kan ook de rolluiken of 

gordijnen openen of sluiten en indien nodig het gras maaien.  Laat uw huissleutel niet in het slot steken 

aan de binnenkant van de deur wanneer dat zichtbaar is aan de buitenkant (een glazen voordeur). 

Bescherm uw goederenBescherm uw goederenBescherm uw goederenBescherm uw goederen    

Het lijkt vanzelfsprekend, maar toch vergeten mensen het af en toe: sluit alle deuren, ramen, koepels, 

dakvensters, en controleer of de kelderroosters vast liggen.  Laat  geen ladders of gereedschap slingeren 

in de tuin:  dat kan de inbreker helpen.  Bedenk dat een inbreker na gemiddeld drie minuten zijn poging 

staakt.   Na die tijd wordt het risico om gezien te worden aanzienlijk groter.  

Bewaar waardevolle voorwerpen in een kluis of bezorg ze aan een vertrouwenspersoon.  Wanneer dat 

niet kan, noteer de serienummers en/of neem foto’s.  Verberg ze nadien op een niet voor de hand 

liggende plaats.   Verwijder indien mogelijk radio en/of GPS uit uw voertuig en sluit alle portieren.   

Tweewielers kan u aan een vast voorwerp vastmaken. 

Sleutels en alarmSleutels en alarmSleutels en alarmSleutels en alarm    

Activeer het alarm van de wagen en de woning en breng de alarmcentrale op de hoogte van uw 

afwezigheid.   Indien mogelijk kan u enkele lampen in de woning laten branden tijdens de avonduren 

met behulp van een tijdschakelaar.   Geef de sleutels van uw voertuig aan de persoon die de brievenbus 

komt leegmaken.   
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Aanvraagformulier vakantietoezichtAanvraagformulier vakantietoezichtAanvraagformulier vakantietoezichtAanvraagformulier vakantietoezicht    

ggggelieve het formulier pelieve het formulier pelieve het formulier pelieve het formulier persoonlijk af te geven op het politiekantoorersoonlijk af te geven op het politiekantoorersoonlijk af te geven op het politiekantoorersoonlijk af te geven op het politiekantoor    
NAAM    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VOORNAAM  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

AFWEZIG VAN  ............................................................................  TOT 1 ........................................................................... 

ADRES   ...................................................................................................................................................................... 

GEMEENTE  ...................................................................................................................................................................... 

TELEFOONNUMMER ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    

CONTACTMOGELIJKHEDENCONTACTMOGELIJKHEDENCONTACTMOGELIJKHEDENCONTACTMOGELIJKHEDEN 

 

VAKANTIEADRES ...................................................................................................................................................................... 

TELEFOONNUMMER ...................................................................................................................................................................... 

    

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACTPERSONEN PERSONEN PERSONEN PERSONEN 2222 

 

NAAM EN ADRES  .................................................................................................................................................... 

RELATIE (familie/vriend, …) .................................................................................................................................................... 

TELEFOONNUMMER  ................................................................................................................................................... 

 

NAAM EN ADRES  .................................................................................................................................................... 

RELATIE (familie/vriend, …) .................................................................................................................................................... 

TELEFOONNUMMER  .................................................................................................................................................... 

    

                                                                        
1 Indien u eerder dan voorzien terugkeert van vakantie, waarderen wij het dat u ons een seintje geeft.  
2 Wanneer de politie het nodig vindt om nazicht te doen in uw woning bij mogelijke problemen, is het 
belangrijk dat minstens één persoon uit uw omgeving telefonisch bereikbaar is en naar uw woning wil 
komen met uw huissleutel.  Stel hen zeker in kennis van deze procedure.  
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VEILIGHEIDSVEILIGHEIDSVEILIGHEIDSVEILIGHEIDSMAATREGELEMAATREGELEMAATREGELEMAATREGELENNNN3333    

 

ALARMSYSTEEM AANWEZIG?     Ja  Nee     

TYPE   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INSTALLATEUR  .................................................................................................................................................... 

 

VEILIGHEIDS -OF SCHRIKVERLICHTING AANWEZIG?  Ja  Nee     

 

TIJDSCHAKELAAR IN DE WONING?    Ja  Nee     

TIJDENS WELKE UREN INGESTELD? …………………………………………………………………………………………………… 

 

BLIJVEN ER DIEREN IN DE WONING?    Ja  Nee     

WELKE?  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

WORDEN ZIJ VERZORGD DOOR FAMILIE, KENNISSEN? Ja  Nee  

IDENTITEIT VAN DEZE PERSONEN? …………………………………………………………………………………………………… 

 

MOTORVOERTUIGEN IN DE WONING?    Ja  Nee  

MERK EN KENTEKEN? ……………….................................................................................................................................. 

 

KOMEN ER NOG ANDERE PERSONEN REGELMATIG IN UW WONING TIJDENS UW AFWEZIGHEID?   

        Ja  Nee  

WIE?.............................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DE POLITIEZONE WENST U EEN ZORGELOZE EN PRETTIGE VAKANTIE TOE!DE POLITIEZONE WENST U EEN ZORGELOZE EN PRETTIGE VAKANTIE TOE!DE POLITIEZONE WENST U EEN ZORGELOZE EN PRETTIGE VAKANTIE TOE!DE POLITIEZONE WENST U EEN ZORGELOZE EN PRETTIGE VAKANTIE TOE!    

SCHOTEN, ………………………………………….. (DATUM) 4   HANDTEKENING AANVRAGER 

                                                                        

3 Om de controle goed te kunnen uitvoeren en misverstanden te voorkomen, zijn wij graag op de hoogte 
van deze informatie. 
4 Wij vragen u om dit formulier, om veiligheidsredenen, persoonlijk af te geven bij de politiezone Schoten.   


