
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Lokale Politie     

Politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem (5429)   

   

Onze waarden   
Beleefdheid/Professionalisme/Respect 
 

  

   

 
AANVRAAG TOEZICHT OP DE WONING TIJDENS AFWEZIGHEID 

 
 
AANVRAGER :  Naam :………………………………………………. Voornaam :………………………………….. 
   Straat :………………………………………………. Nummer :………………Postbus :………… 
   Gemeente :………………………………………….. Postcode :…………………………………… 
   Telefoon :……………………………………………. GSM :………………………………………… 
   Email : ……………………………………………………………………………………………………… 

Eventueel het vakantieadres en telefoonnummer : …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
PERIODE :  VANAF :…../…./…….. OM ………….. uur 
   T.E.M. :  …../…./…….. OM ………….. uur 
 
WONING :  Straat :………………………………………………. Nummer :………………Postbus :………… 
   Gemeente :………………………………………….. Postcode :…………………………………… 
    

Type woning : □  Open  □  Half-Open  □  Gesloten 
   Alarmsysteem : □  JA □  NEEN Gegevens installateur of beveiligingsfirma :……….. 
   ………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………. 
   Tijdschakelaar :  □  JA □  NEEN Ingesteld op :………………………………………….. 
   Veiligheids- of schrikverlichting :  □  JA □  NEEN 
   Waakhond of andere dieren ? : □  JA □  NEEN Omschrijving :…………………..…
   ………………………………………………………………………………………………………………. 
   Andere maatregelen beveiliging en extra info (bv. privébewaking, buur die gras maait of brievenbus ledigt) : 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
   Blijft er een voertuig op de eigendom staan ? :  □  JA □  NEEN Omschrijving :
   …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CONTACTPERSOON 1 : Naam :………………………………………………. Voornaam :………………………………….. 
   Straat :………………………………………………. Nummer :………………Postbus :………… 
   Gemeente :………………………………………….. Postcode :…………………………………… 
   Telefoon :……………………………………………. GSM :………………………………………… 
   Email : ……………………………………………………………………………………………………… 
   Heeft deze contactpersoon toegang tot de woning ? :  □  JA □  NEEN 
  

Handtekening :  
 
………………………. 



 
 
 

CONTACTPERSOON 2 : Naam :………………………………………………. Voornaam :………………………………….. 
   Straat :………………………………………………. Nummer :………………Postbus :………… 
   Gemeente :………………………………………….. Postcode :…………………………………… 
   Telefoon :……………………………………………. GSM :………………………………………… 
   Email : ……………………………………………………………………………………………………... 
   Heeft deze contactpersoon toegang tot de woning ? :  □  JA □  NEEN 
 
VOORBEREIDING :  Ik heb kennis genomen van de folder “Beveilig uw woning en bespaar 690 €” □  JA □  NEEN 
   Ik heb kennis genomen van de folder “Check-list vakantie”  □  JA □  NEEN  

Ik heb kennis genomen van de folder “Save your numbers” □  JA □  NEEN 
Ik heb kennis genomen van de folder “Save your pictures”  □  JA □  NEEN 

 
 
Ik verklaar dat ik politietoezicht aanvraag tijdens de hogergenoemde periode. 
Ik geef de politie de toestemming om het terrein waarop mijn woning gelegen is te betreden, zowel bij dag als bij nacht. 
Bij onregelmatigheden geef ik de politie de toestemming om de woning te betreden. 
 
 

 
Datum aanvraag : …./…./…….. 
 
Handtekening aanvrager : 
 
…………………………………………… 
 

 
 
 

• Gelieve de politiedienst een seintje te geven indien u vroeger of later terugkeert uit vakantie.   

• Na het uitvoeren van het toezicht zal u door onze diensten per brief op de hoogte gebracht worden van het resultaat van de uitgevoerde 
toezichten. 

• Gelieve dit formulier behoorlijk ingevuld af te geven, te faxen of op te sturen naar bovenvermelde politiedienst, ten laatste 1 week voor uw 
vertrek. 

• Aanvrager en contactpersoon geven hierbij de toestemming om de gegevens op te slaan in een beveiligd computerbestand conform de 
wet op de privacy. 
 
 
 
Document bij voorkeur ten laatste een week voor vertrek bezorgen bij de Lokale Politie 
 
 

te Zottegem  Meengracht 1  
te Herzele Markt 22 
te StLHoutem E. Tinelstraat 9c 
 
Of aanvraag elektronisch overmaken via www.police.be/5429. 
 
Of rechtstreeks naar onze Lokale Politie via email :  politiezonezottegem@pz5429.be 
 
     of via fax :  09/364.47.47 
 
 

 

Handtekening :  
 
………………………. 



 
 
 

 
 


