AANVRAAGFORMULIER
voor de doormelding van een particulier overvalalarm naar de politie

Toelichting
De procedure waarin u zich bevindt verloopt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

U doet een verzoek tot doormelding van een stil overvalalarm bij de Particuliere
Alarmcentrale (PAC), middels het onderstaande en door u ondertekende formulier;
De PAC stuurt het formulier naar de politieregio waarbinnen het beveiligde object zich
bevindt.
De politieregio waarbinnen het beveiligde object zich bevindt beoordeelt uw aanvraag.
Indien de behandelend ambtenaar dit nodig acht, kan er gevraagd worden om een
mondelinge toelichting, al dan niet in of bij het beveiligde object.
De politieregio waarbinnen het beveiligde object zich bevindt stelt u schriftelijk op de
hoogte van de genomen beslissing.
Van deze beslissing stelt u uw PAC op de hoogte.

Mocht u vragen hebben over uw aanvraag, neemt u dan contact op met uw PAC. Indien uw
PAC uw aanvraag inmiddels heeft doorgestuurd naar de politie, dan kunt u bij vragen contact
opnemen met uw politieregio. Zie voor contactgegevens van uw regio www.politie.nl.

(Deze pagina niet meezenden, alleen de pagina die hierna volgt plus de bijlage(n).)

AANVRAAGFORMULIER
voor de doormelding van een
particulier overvalalarm naar de politie
In te vullen door aanvrager:
Hierbij verzoekt ondergetekende in aanmerking te komen voor de doormelding van een particulier
overvalalarm door een landelijk erkende Particuliere Alarmcentrale (PAC) naar de politiemeldkamer
binnen het gebied waar het risicoadres is gevestigd. Mochten zich wijzigingen voordoen met betrekking
tot het risicoadres, die een heroverweging van een genomen besluit noodzakelijk maken, dan zal ik zo
spoedig mogelijk een nieuwe aanvraag indienen.
Stap 1: Vermeld hieronder de gegevens van uzelf en het risicoadres:
Naam: Dhr/Mevr: …………………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en plaats: …………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer(s): ………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres: …………………………………………@………………………………………………………………

Meldkamer Vlaardingen PAC116
Naam van uw PAC: …………………………………………………………………………………………………..
Stap 2: Redenen* van de aanvraag hieronder vermelden:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
*Bij gevoelige informatie kunt u de aanvraag vergezeld doen gaan van een bijlage in een gesloten envelop
Stap 3: Ondertekening
Naam: ……………………………..…... Datum: …………………………… Plaats: ………………………………

Handtekening: ……………………………………
Stap 4: Bijlage toevoegen
Voeg bij deze aanvraag een (kopie van een) bewijs waaruit blijkt dat de alarminstallatie is aangelegd door
een installateur die betrouwbaar en vakbekwaam is, of een kopie van het BORG- of VEB-certificaat van
de installateur. Wanneer een BORG- of VEB-certificaat niet kan worden overlegd, neemt u dan contact op
met uw installateur.
Stap 5: Versturen
Verstuur alleen dit blad van het aanvraagformulier plus de gevraagde bijlage(n) naar uw particuliere
alarmcentrale.
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Niet volledig ingevulde formulieren, of formulieren die niet zijn
voorzien van de juiste bijlagen, worden niet in behandeling genomen.

