
Formulier voor woningtoezicht tijdens afwezigheid

Algemene inlichtingen

Naam en voornaam:

Adres:

Tel.:

GSM:

E-mail:

Periode van afwezigheid

Datum en uur van vertrek:

Datum en uur van terugkomst:

 Type woning

Appartement:

Op welke verdieping(en):

Het gebouw bestaat uit:                 verdiepingen

Huis 2 gevels:

Huis 3 gevels:

Huis 4 gevels:

Alarmsysteem

Type:

Installateur:

Verlichting met tijdsklok in de woning

Aanwezig:

Afgesteld op

Aanwezig:
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:                               uur

Alle aanvragen moeten minstens 7 werkdagen op voorhand ingediend worden, 
op straffe van niet uitvoering!

Wij raden u aan om dit formulier eerst op te slaan en nadien in te vullen met Acrobat Reader



Voertuig(en) in garage
Aantal voertuig(en) in garage:

Beschrijving van voertuig 1

Merk:

Kleur:

Type:

Nummerplaat:

Beschrijving van voertuig 2

Merk:

Kleur:

Type:

Nummerplaat:

Beschrijving van voertuig 3

Merk:

Kleur:

Type:

Nummerplaat:

Contactpersoon

Naam:

Adres:

Tel.:

GSM:

Beschikt deze persoon over de sleutels van de woning:

Mogelijkheid om u te bereiken

GSM:

Tel.:
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Adres:

E-mail: 

Ja Nee



Verklaring van de aanvrager

Met dit formulier wens ik een politietoezicht van mijn woning te bekomen tijdens de 
aangegeve periode.

 

  Ik geef toelating aan de politiediensten om mijn eigendom dag en nacht te betreden 
in geval van bijzondere omstandigheden (inbraak, brand, ...). 

Ik verbind mij ertoe de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld 
geen boodschappen achter te laten op de deur of het antwoordapparaat om mijn afwezigheid  
te melden, tijdens mijn afwezigheid alle deuren en ramen correct te sluiten, mijn woonst een 
bewoonde indruk te geven, ... .

Ik verbind mij ertoe een contactpersoon aan te duiden.

Datum:

 

 

Dienst diefstalpreventie:
Cel Brussel

Mijnheer De Vijlder
&  Mevrouw Meyers
Tel. 02/279.85.18

Hectoliterstraat 15
1000 Brussel

prev@polbru.be
Fax 02/279.74.09

Cel Laken - Haren - 
Neder-over-Heembeek

Mijnheer De Clerq 
de Moerloose
Tel. 02/279.82.17

Houba De Strooperlaan
141, 1020 Brussel

prev@polbru.be
Fax 02/279.82.09 

Cel Elsene

Mevrouw N'Berri
Tel. 02/279.84.84

Collegestraat 1
1050 Elsene

prev@polbru.be
Fax 02/279.84.20

Opmerking

Opgelet:

Deze aanvraag moet overgemaakt worden aan de aanvrager en een kopie moet
overgemaakt worden aan de diefstalpreventieadviseur van het betrokken district.
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U kan deze aanvraag opslaan en doormailen naar
prev@polbru.be
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