
 

 
 
 

PZ Noord 5348 

Lokale Politiezone Noord 

Hoofdbureel Bureel Stabroek 

Chr. Pallemansstraat 57 Dorpsstraat 99 

2950 Kapellen 2940 Stabroek 

Tel: 03/660.09.30 03/660.09.70  

 
 

 

Verzoek tot bijzonder toezicht van de woning tijdens de vakantie van de bewoner: 

 

Van:  ...............................................................  Tot:  .......................................................................... 

Naam:  ...........................................................  Voornaam:  ............................................................... 

Straat:  ...........................................................  Nummer/bus:  .......................................................... 

Postcode:  ......................................................  Gemeente:  ............................................................... 

 

Mijnheer de Korpschef van de Lokale Politie, Ik zou het op prijs stellen, indien u tijdens mijn vakantie, 

uw personeel zou vragen bijzondere aandacht te schenken aan de woning hierboven vermeld. In 

spoedeisende gevallen ben ik bereikbaar op volgend adres:  

 

Mijn vakantieadres:  ................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

Telefoonnummer waarop ik bereikbaar ben: ............................................................................................. 

 

U kunt zich ook wenden tot mijn vertrouwenspersoon: 

 

Naam: ............................................................  Voornaam:  ............................................................... 

Straat:  ...........................................................  Nummer/bus:  .......................................................... 

Postcode:  ......................................................  Gemeente:  ............................................................... 

Tel:  ................................................................  

 

Alarmsystemen:      ja / nee 

 

Zo ja :  

 Aard (stil alarm, sirene, andere):  .................................................................................................. 

 Werking (lichtstraal, contactpunten, andere):  .............................................................................. 

 Wijze van uitschakelen:  ................................................................................................................ 

 

aanvraag 

vakantietoezicht 



Andere afschrikmiddelen: (vb. automatisch aanspringen van licht op een bepaald uur in de 

woonkamer) 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Dit toezicht geeft geen aanleiding tot het verhalen van de aansprakelijkheid op de overheid en haar 

aangestelde(n) bij eventuele incidenten. 

 

Voor deze aanvraag te onderschrijven verklaar ik mij akkoord dat mijn persoonsgegevens worden 

verwerkt in een geautomatiseerde verwerking met als doelstelling een optimale organisatie van dit 

toezicht te bewerkstelligen en dat voor het jaar waarin mijn aanvraag geldt.  

 

 

 

 

Datum:  ..........................................................  Handtekening:  ......................................................... 

 

 

Prettige vakantie! 

 

 
 
 
 
TIPS VOOR VAKANTIEGANGERS  
 

 Sluit je woning goed af bij vertrek: ramen dicht, deuren op slot. Denk eraan dat de achterkant 
van de woning kwetsbaarder is dan de voorkant. Denk ook aan het tuinhuis, de garage,… 

 Geef je woning een bewoonde aanblik. Buren of vrienden kunnen je bvb. helpen door de 
brievenbus leeg te maken, de rolluiken op- en neer te laten, gordijnen open en dicht te doen, 
het gazon te maaien,… Plaats evt. lichtsensoren of een tijdsklok op verlichting binnen en 
buiten. 

 Berg ladders en ander gereedschap dat gebruikt kan worden om in te breken op achter slot en 
grendel.  

 Schakel (indien aanwezig) buitenverlichting met bewegingsdetectoren en alarmsystemen in.  
 Verstop huissleutels nooit op “geheime” plaatsen. Inbrekers weten vaak waar ze het beste 

kunnen zoeken. 
 Verwittig leveranciers dat je een tijdje niets nodig hebt (krant, magazine,…). 


