Aanvraag toelage voor inbraakpreventie
in particuliere woningen
Politiezone Regio Rhode & Schelde
Commissariaat Merelbeke - zonale steundienst
Driekoningenplein 20, 9820 MERELBEKE
Tel. 09 363 71 71 – Fax 09 363 71 91
E-mail: info@politie5418.be

Ontvangstdatum

Bezoekadres:
Centraal politiecommissariaat Merelbeke
Driekoningenplein 20, 9820 MERELBEKE
E-mail: info@politie5418.be
Openingsuren: elke werkdag van 8 tot 19 uur
zaterdag van 9 tot 13 uur
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u een toelage aanvragen voor het plaatsen van technopreventieve maatregelen ter
beveiliging van de woning tegen inbraak (besluit van de gemeenteraad van 24 november 2015).
Wie vult dit formulier in?
Dit formulier wordt ingevuld door de particuliere eigenaar van de woning of door de huurder als deze
toestemming heeft van de eigenaar.
Wanneer bezorgt u dit formulier?
Indien u in aanmerking wil komen voor de toelage dient u vooraf een diefstalpreventieadvies aan te
vragen bij de preventiedienst van de lokale politiezone Regio Rhode & Schelde. Pas na ontvangst van dit
advies mag u de werken uitvoeren. Vervolgens kan u dan de aanvraag voor de toelage indienen bij de
lokale politie. Deze aanvraag moet steeds vergezeld zijn van het preventieadvies én de facturen.
Wie komt in aanmerking voor deze toelage?
Particulieren (eigenaars of huurders) die technopreventieve middelen installeren ter beveiliging van de
woning komen in aanmerking mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden
De maatregelen werden aanbevolen in een voorafgaand advies voor diefstalpreventie van de lokale
politie en werden pas uitgevoerd na ontvangst van dit advies;
Het diefstalpreventieadvies is op moment van aanvraag maximaal 3 jaar oud;
Nieuwgebouwde woningen komen maar in aanmerking indien de stedenbouwkundige vergunning voor
het bouwen van de woning minstens 5 jaar oud is op het moment van aanvraag;
Welke maatregelen komen in aanmerking?
De beveiliging van de buitendeuren die direct toegang verlenen tot de woning (cilindersloten,
veiligheidssloten, grendels, deurketting, rozassen en spionogen)
Elektrische rolluiken of poorten met optilbeveiliging. Enkel de optilbeveiliging komt in aanmerking.
Beveiliging van gevelopeningen die direct toegang geven tot de woning (grendels, vensterkrukken,
kierstandhouder, doorvalbeveiliging, traliewerk, …).
Installatie van veiligheids- en schrikverlichting
Inbraakvertragend beslag.
Gelaagd glas
Maatregelen die niet aanbevolen werden in een voorafgaand diefstalpreventieadvies van de lokale politie
komen niet in aanmerking.
Hoeveel toelage kunt u bekomen?
De toelage is éénmalig voor dezelfde woning en bedraagt 30% van de gemaakte kosten (inclusief BTW)
met een maximum toelage van 175,00 EUR.

Uw persoonlijke gegevens
1

Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.
voornaam en naam:
straat en huisnummer:
postnummer en gemeente:
e-mail:
telefoonnummer:
gsm-nummer:

/

2

Op welk rekeningnummer mag de toelage gestort worden?
IBAN B E
BIC
Gegevens over het gebouw / de woning waar de werken uitgevoerd werden

3

Vul hieronder het adres in van de woning waar de werken uitgevoerd werden.
straat en huisnummer:
postnummer en gemeente:

4

Kruis aan wat van toepassing is voor uw woning/gebouw
Eengezinswoning
Wooneenheid binnen een woonhuis
Gemeenschappelijke delen binnen een woonhuis
Kamerwoning

5

Is de bouwvergunning van uw nieuwbouw woning ouder dan 5 jaar?
Ja
Nee (uw woning komt niet in aanmerking voor een toelage)
Gegevens over de uitgevoerde maatregelen ter preventie van diefstal.

6

Welke maatregelen werden uitgevoerd ter preventie van diefstal?
Beveiliging van buitendeuren (cilindersloten, veiligheidssloten, grendels, deurketting,
rozas, spionoog).
Elektrische rolluiken of sectionale poort met optilbeveiliging.
Beveiliging van gevelopeningen die direct toegang geven tot de woning (vensterkrukken,
grendels, kierstandhouder, doorvalbeveiliging, traliewerk, …)
Veiligheids- en schrikverlichting.
Inbraakvertragend beslag.
Gelaagd glas

7

Hoeveel bedraagt de totale kostprijs (incl. BTW) van de preventiemaatregelen?
Euro

8

Werden de preventiemaatregelen uitgevoerd op basis van een diefstalpreventieadvies
van de politie?
Ja
Datum preventieverslag
Nee (de werken komen niet in aanmerking voor een toelage)

Verplichte bijlagen
9

Controleer of volgende bijlagen bij uw aanvraag zijn gevoegd.
Diefstalpreventieverslag van de politie
Facturen
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Ondertekening
10 Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn
Ik geef de politie de toestemming om een controle uit te voeren om na te gaan of de
beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en of het inbraakwerend effect
betrekking heeft op de gehele woning.
Ik geef de behandelend ambtenaar de toestemming om bij andere besturen inlichtingen over
mijn toestand op te vragen, als die nodig zijn om deze aanvraag te behandelen. Ik geef de
behandelend ambtenaar de toestemming om op het adres van de installatie de nodige controles
uit te voeren om deze aanvraag te kunnen behandelen.
datum

dag

maand

jaar

handtekening aanvrager

voor- en achternaam
aanvrager
11 Bent u eigenaar of huurder van de woning?
Eigenaar
Huurder: de eigenaar moet dit formulier meetekenen.
datum

dag

maand

jaar

handtekening eigenaar
voor- en achternaam eigenaar
Aan wie bezorgt u dit formulier?
12 Bezorg deze aanvraag aan:

Politiezone Regio Rhode & Schelde
Commissariaat Merelbeke - zonale steundienst
Driekoningenplein 20
9820 MERELBEKE

Hoe gaat het nu verder?
13 



U stuurt dit formulier samen met een kopie van het preventieverslag en de facturen
naar het bovenstaande adres.
Na indienen van deze aanvraag, komt de lokale politie ter plaatse controleren of de
maatregelen uitgevoerd zijn.
Na dit plaatsbezoek bezorgt de politie uw aanvraag en een controleverslag aan de dienst
sociale zaken en huisvesting van de gemeente Merelbeke. Hier zal uw premieaanvraag
verder verwerkt worden.

Meer informatie?
14 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Politie Regio Rhode & Schelde.
Privacywaarborg
15 Deze gegevens worden verwerkt en bewaard in een bestand dat eigendom is van het
gemeentebestuur Merelbeke. Je hebt het recht om je gegevens te raadplegen en te
laten verbeteren. Bij de verwerking van jouw gegevens houden wij rekening met de
geldende regelgeving over de bescherming van de privacy.
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