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ANDERE UITgAVEN:

- brochure “Zo hou je ongewenste gasten buiten!”

- invulformulier voor burentoezicht “Stop! De buurt let op.”

- postkaarten “Hallo, wij zijn je nieuwe buren”, “Baby in de buurt”, “Het is feest!”
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Veilig wonen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet altijd.

Misschien is het jou ook al eens overkomen. En anders ken je vast wel iemand die het heeft meegemaakt. Een inbraak is vaak een 

drama. Ramen of deuren vernield, waardevolle bezittingen verdwenen. Het blijft bovenal een vervelend gevoel dat een ongewenste 

gast aan je spullen heeft gezeten.

Politie, gemeentelijke preventiediensten en provincie doen er dan ook heel wat aan om het aantal inbraken terug te dringen. Want 

Limburg is een veilige en leefbare provincie en dat willen we ook zo houden. Maar daarvoor hebben we ook jouw hulp nodig. Met 

relatief goedkope en eenvoudige maatregelen, die je best van meet af aan integreert in het concept van je woning, kan je de kans 

op een inbraak aanzienlijk verkleinen.

Eén van de belangrijkste preventiemaatregelen willen we met deze publicatie extra in de kijker zetten: het inventariseren en regi-

streren van jouw waardevolle voorwerpen.

We hopen in de eerste plaats dat je nooit het slachtoffer wordt van een inbraak. Maar mocht het je toch overkomen, dan biedt deze 

registratiemap je, na een onaangename ervaring, een zekere houvast. Er werd ingebroken en dan… Wat is er weg ? Wat had ik ? Wat 

stond waar ? Hoe zag het eruit ? De politiediensten sporen de buit wel op ! Maar hoe kan de politie herkennen welke tv de jouwe 

is, als je het zelf niet weet ? In België kunnen 90% van de door de politie teruggevonden goederen niet worden terugbezorgd aan 

hun wettige eigenaar !

Het opsporingsonderzoek naar de daders en de buit begint bij de vaststellingen en de aangifte. Hoe zorgvuldiger jouw goederen 

worden geregistreerd, hoe zorgvuldiger de aangifte en het opsporingsonderzoek kunnen worden uitgevoerd, hoe meer kans op een 

positief resultaat. Registreren is dus aangewezen. En wel zo volledig mogelijk: waardevolle gebruiksvoorwerpen, de auto, de fiets, 

juwelen, antiek en kunst, kostbare kledij, verzamelingen, enz. Je registreert alle voorwerpen die voor jou belangrijk zijn en voor een 

potentiële inbreker aantrekkelijk kunnen zijn als buit. Dit wil zeggen, zowel de voorwerpen met een belangrijke financiële waarde 

als unieke voorwerpen waaraan je emotioneel gehecht bent. Een registratiemap als EHBO-set. De ingevulde registratiemap wordt 

jouw Eerste Hulp Bij Opsporing. Het klinkt tegenstrijdig, maar is het zeker niet, als wij wensen dat je de ingevulde registratiemap 

nooit nodig zal hebben.

Herman Reynders Walter Cremers 
gouverneur  gedeputeerde

Voorwoord
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Herkenbare beschrijving

Na een inbraak en diefstal komt de politie ter plaatse voor de vaststellingen van het misdrijf. Daarbij wordt ook de geleden schade 

geïnventariseerd en worden alle sporen opgenomen die nuttig kunnen zijn om de daders en de gestolen voorwerpen op te sporen. 

Je helpt jezelf en de politie door de registratie van je waardevolle bezittingen. Wordt de buit door de politie aangetroffen, dan kan 

aan de hand van een herkenbare beschrijving snel bewezen worden dat het om gestolen goederen gaat. Gelijktijdig kan worden 

vastgesteld wie de rechtmatige eigenaar is.

grotere kans op teruggave

Met deze registratiemap kan je preventief en overzichtelijk een inventaris opstellen van jouw kostbare bezittingen. Deze inge-

vulde registratiemap biedt je na een inbraak onmiddellijk een volledig overzicht van de voorwerpen die werden ontvreemd met de 

beschrijving van de voorwerpen. Zo kan je in geval van inbraak en diefstal een duidelijke en volledige aangifte doen bij de politie-

diensten. Een gedetailleerde aangifte verhoogt de kans dat je jouw gestolen bezittingen terugkrijgt. Deze gegevens worden na de 

vaststellingen opgenomen in de signaleringsbestanden van de politiediensten. 

Buit minder aantrekkelijk

Het herkenbaar registreren van je bezittingen is ook belangrijk om de goederen als potentiële buit minder aantrekkelijk te maken. 

Door de herkenbare identificatie zijn de voorwerpen immers beter op te sporen op de helingmarkt.

Informatiebron bij verzekeringsaangifte

Een zorgvuldig opgestelde inventaris en registratie van je inboedel vormt ook een belangrijke informatiebron bij de verzekerings-

aangifte van diefstal, brand of een ander schadegeval. Het voorkomt dat je na een onaangename ervaring extra belast wordt door 

een omslachtige en tijdrovende procedure om je rechtmatige eigendom van de teruggevonden voorwerpen te bewijzen.

HOE BEgIN Ik ERAAN?

Vooraleer je begint te registreren lees je best deze korte handleiding met nuttige tips. Neem daarna even de tijd en ga, kamer per 

kamer, in en om de woning, na welke voorwerpen voor jou waardevol zijn en die bij inbraak en diefstal aantrekkelijk kunnen zijn als 

buit. Denk ook aan de garage, het tuinhuis, bergplaats, atelier, enz. Belangrijk is dat je een inventaris opstelt van alle voorwerpen 

die je wil registreren en beschrijven. Hiervoor ken je aan ieder voorwerp een volgnummer toe dat je vermeldt op de inventarisfiche. 

Je houdt hierbij gewoon een doorlopende nummering aan. Geef een korte omschrijving van het voorwerp. Vul het serienummer en 

bijzondere kenmerken in.

waar noteer ik al de gegevens?

Omdat niet alle voorwerpen evenveel karakteristieken hebben om gedetailleerd te beschrijven vindt je per categorie voorwerpen een 

aangepaste fiche waarop de voorwerpen kunnen worden beschreven.

 categorie 1 gebruiksvoorwerpen  categorie 4 Vaartuig 
  (bijv. tv, gsm, DVD-speler, spelconsole, laptop, ...)

 categorie 2 Fiets en bromfiets categorie 5 juwelen

 categorie 3 Voertuig categorie 6 Antiek, kunstvoorwerpen  
    en verzamelingen

Hoe registreren?

waarom registreren?
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Hoe registreren?

Een bijkomende markering?

Bijkomend aan het uniek serienummer en de beschrijving die je op de inventarisfiche voor gebruiksvoorwerpen registeert, kan je 

op de achterzijde van bepaalde voorwerpen een uniek merkteken graveren. Kies voor het aanbrengen van je merkteken een vaste 

plaats, bijvoorbeeld steeds rechts boven. Markeer op een zichtbare plaats, maar niet op een makkelijk te verwijderen onderdeel, 

zodat de politie de markering zal opmerken.

welk merkteken gebruik ik?

Als merkteken gebruik je het rijksregisternummer. Dit is je uniek nummer uit het bevolkingsregister bestaande uit 11 cijfers, dat 

zich op je identiteitskaart en SIS-kaart bevindt.

waarmee kan ik merken?

Met graveer- of kraspennen en een cijfersjabloon kan je het rijksregisternummer aanbrengen op alle harde oppervlakken zoals de 

achterzijde van je tv, DVD-speler, computer en beeldscherm, geluidsinstallatie, enz. Gebruik onuitwisbare inkt of een U.V.-pen op 

de onderzijde van poreuze voorwerpen zoals beeldjes, vazen, enz.

Deskundige hulp nodig?

Bepaalde voorwerpen, antiek en kunst vragen om een deskundige beschrijving. Hiervoor neem je best contact met de handelaar 

die met de ‘juiste termen’ de kenmerken van de voorwerpen voor jou kan invullen. Voor de beschrijving van juwelen kan je een 

beroep doen op de juwelenwaaier. Die kan je aanvragen via inbraakpreventie@limburg.be of tel 011 23 80 46. Je kan de waaier ook 

raadplegen via www.limburg.be/inbraakpreventie.

Van welke voorwerpen neem ik een foto?

Voorwerpen zonder serienummer, type, beschrijving, ... of voorwerpen die door merken en graveren beschadigd kunnen worden 

of in waarde verminderen, kan je het best fotograferen. De fiches om deze voorwerpen te registreren bieden plaats voor een meer 

aangepaste en uitvoerige detaillering zodat je een voldoende herkenbare beschrijving kan opstellen. Op de fiches kan je de hoofd-

foto’s bij de beschrijving aanbrengen. De detailfoto’s voeg je achteraan in de map toe.

Hoe neem ik goede foto’s?

Hou bij het fotograferen rekening met de volgende tips.

- Neem steeds foto’s in kleur (digitaal : minimum 3 megapixels!).

- Kies een neutrale achtergrond die contrasteert met de voorwerpen.

- Bijzondere details breng je best extra in beeld. 

- Driedimensionale voorwerpen fotografeer je langs alle zijden. 

- Een tapijt fotografeer je met de hoek van het tapijt met het label omgeplooid zodat zowel de tekening, de structuur, als het label 

zichtbaar zijn. 

- Een in glas gekaderde afbeelding fotografeer je zonder glas of je houdt het toestel in een schuine hoek om lichtweerkaatsing te 

vermijden. 

- Bij kunstwerken fotografeer je de handtekening van de auteur in detail.

Leg je identiteitskaart langs elk voorwerp en breng ze duidelijk mee in beeld. Dat verhoogt de bewijskracht van je foto ! Je kan ook 

een liniaal naast het voorwerp leggen om een beter idee van de grootte te krijgen.
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Hoe registreren?

Alles is geregistreerd en dan?

Als je de registratie ook wil gebruiken voor schadegevallen, andere dan inbraak en diefstal, zal je bijvoorbeeld meer gebruiksvoor-

werpen registreren, zoals ingebouwde huishoudtoestellen, meubilair, … en foto’s van het interieur bijvoegen. Nu weet je precies 

wat je bezit. Als je op de fiches in de rubriek ‘waarde’ de optelsom van de inventaris maakt dan weet je meteen wat het mogelijk 

verlies kan betekenen. Het loont beslist de moeite om de optelsom te maken zodat je met je verzekeringsagent het afsluiten van 

een diefstalverzekering kan bespreken.

Ik ben al verzekerd

Kijk dan aan de hand van de waarde van je inboedel even na of een aanpassing van de polis noodzakelijk is. Achteraan in de map 

vind je een fiche waarop je in één overzicht alle noodzakelijke informatie over je verzekeringspolissen kan invullen.

Vervolledig je registratiemap met de aankoopbewijzen

Je kan de aankoopbewijzen van de geïnventariseerde voorwerpen door perforatie achteraan in de map toevoegen.

Belangrijke telefoonnummers

Op de achterkant van de map vind je een lijst met nuttige telefoonnummers die je vooraf invult zodat je snel het juiste nummer 

voor de juiste hulp kan terugvinden. Indien er bijvoorbeeld bankkaarten werden gestolen is het belangrijk om via Cardstop de 

kaarten te blokkeren.

waar bewaar ik de ingevulde registratiemap?

Als je  alles zorgvuldig hebt geregistreerd, dan beschik je hiermee over een goede houvast die zeer belangrijk is bij de aangifte. 

Berg de registratiemap op een veilige plaats, zodat je de enige bent die ze kan vinden. Bij voorkeur in een kluis thuis. Maak er een 

goede gewoonte van om bij iedere nieuwe aankoop de registratiemap aan te vullen. Houd de inventaris ook actueel als je voorwer-

pen verkoopt of uit de inventaris moet verwijderen wegens onherstelbaar defect. Noteer dit in de rubriek ‘niet meer in bezit’.

wat doe ik als ik een inbraak vaststel?

Indien je in jouw woning een inbraak en diefstal vaststelt, dan laat je alle voorwerpen onaangeroerd. Verwittig onmiddellijk de 

politie. In afwachting dat de politie ter plaatse komt voor de vaststelling en het opnemen van de sporen, zorg je ervoor dat je de 

registratiemap bij de hand hebt.

je komt registratiefiches tekort?

Bijkomende registratiefiches kan je eenvoudig afdrukken via onze website www.limburg.be/inbraakpreventie. Heb je vragen, be-

merkingen of suggesties, geef dan gerust een seintje via inbraakpreventie@limburg.be of tel.: 011 23 80 46.

De registratiemap online?

De registratiemap kan ook digitaal ingevuld en beheerd worden op www.limburg.be/inbraakpreventie.

je logt in op basis van een gebruikersnaam en paswoord. Vervolgens kan je alle informatie en foto’s online ingeven. Op die 

manier moet je je registratiemap niet zelf bijhouden en kan je hem brand- en diefstalveilig bewaren !
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TIPS:
- Vraag bij de aankoop van een nieuw apparaat aan de verkoper om het serienummer te tonen. Vermeld het nummer vervolgens op 

de factuur. Zo heb je altijd een tweede document waarnaar je kan teruggrijpen.

- Het serienummer van je gsm vind je door #06# in te toetsen.

Inventaris gebruiksvoorwerpen

TV, DVD, HIFI, GSM, LAPTOP, FOTOTOESTEL, PC, ...

PLAATS

inventarisnummer serienummer    ∆ niet meer in bezit

omschrijving voorwerp     ∆ gegraveerd

merk type ∏ waarde

jaar van aankoop garantie tot : 

inventarisnummer serienummer    ∆ niet meer in bezit

omschrijving voorwerp     ∆ gegraveerd

merk type ∏ waarde

jaar van aankoop garantie tot : 

inventarisnummer serienummer    ∆ niet meer in bezit

omschrijving voorwerp     ∆ gegraveerd

merk type ∏ waarde

jaar van aankoop garantie tot : 

inventarisnummer serienummer    ∆ niet meer in bezit

omschrijving voorwerp     ∆ gegraveerd

merk type ∏ waarde

jaar van aankoop garantie tot : 

inventarisnummer serienummer    ∆ niet meer in bezit

omschrijving voorwerp     ∆ gegraveerd

merk type ∏ waarde

jaar van aankoop garantie tot : 

inventarisnummer serienummer    ∆ niet meer in bezit

omschrijving voorwerp     ∆ gegraveerd

merk type ∏ waarde

jaar van aankoop garantie tot : 

inventarisnummer serienummer    ∆ niet meer in bezit

omschrijving voorwerp     ∆ gegraveerd

merk type ∏ waarde

jaar van aankoop garantie tot : 

inventarisnummer serienummer    ∆ niet meer in bezit

omschrijving voorwerp     ∆ gegraveerd

merk type ∏ waarde

jaar van aankoop garantie tot :
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Inventaris gebruiksvoorwerpen

PLAATS

inventarisnummer serienummer    ∆ niet meer in bezit

omschrijving voorwerp     ∆ gegraveerd

merk type ∏ waarde

jaar van aankoop garantie tot : 

inventarisnummer serienummer    ∆ niet meer in bezit

omschrijving voorwerp     ∆ gegraveerd

merk type ∏ waarde

jaar van aankoop garantie tot : 

inventarisnummer serienummer    ∆ niet meer in bezit

omschrijving voorwerp     ∆ gegraveerd

merk type ∏ waarde

jaar van aankoop garantie tot : 

inventarisnummer serienummer    ∆ niet meer in bezit

omschrijving voorwerp     ∆ gegraveerd

merk type ∏ waarde

jaar van aankoop garantie tot : 

inventarisnummer serienummer    ∆ niet meer in bezit

omschrijving voorwerp     ∆ gegraveerd

merk type ∏ waarde

jaar van aankoop garantie tot : 

inventarisnummer serienummer    ∆ niet meer in bezit

omschrijving voorwerp     ∆ gegraveerd

merk type ∏ waarde

jaar van aankoop garantie tot : 

inventarisnummer serienummer    ∆ niet meer in bezit

omschrijving voorwerp     ∆ gegraveerd

merk type ∏ waarde

jaar van aankoop garantie tot : 

inventarisnummer serienummer    ∆ niet meer in bezit

omschrijving voorwerp     ∆ gegraveerd

merk type ∏ waarde

jaar van aankoop garantie tot :
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PREVENTIETIPS:

- Gebruik altijd twee goede sloten. Kies voor een ringslot in combinatie met een beugelslot of gehard stalen ketting.

- Maak je fiets vast aan een vast object.

- Stal je fiets goed zichtbaar, binnen of in een bewaakte fietsstalling.

- Laat je fiets graveren.

- Doe altijd aangifte van diefstal.

- Vul een fietspas in en bewaar hem goed. Je kan een fietspas aanvragen via iksluitmijnfiets@limburg.be of tel 011 23 80 46.

- Laat niets achter in je fietstas.

- Koop geen gestolen fiets.

GEGEVENS

∆ inventarisnummer

∆ niet meer in bezit

∆ gegraveerd  nummer

∆ fabricagenummer

∏ waarde

TYPE ∆ herenfiets ∆ damesfiets

  ∆ kinderfiets  ∆ bromfiets

  ∆ snorfiets

SOORT (klassiek, mountainbike, ...)

MERK

KLEUR (hoofd- en bijkleur)

MODEL

Bijzondere kenmerken (aantal versnellingen, stickers, ...)

GEGEVENS

∆ inventarisnummer

∆ niet meer in bezit

∆ gegraveerd  nummer

∆ fabricagenummer

∏ waarde

TYPE ∆ herenfiets ∆ damesfiets

  ∆ kinderfiets  ∆ bromfiets

  ∆ snorfiets

SOORT (klassiek, mountainbike, ...)

MERK

KLEUR (hoofd- en bijkleur)

MODEL

Bijzondere kenmerken (aantal versnellingen, stickers, ...)

GEGEVENS

∆ inventarisnummer

∆ niet meer in bezit

∆ gegraveerd  nummer

∆ fabricagenummer

∏ waarde

TYPE ∆ herenfiets ∆ damesfiets

  ∆ kinderfiets  ∆ bromfiets

  ∆ snorfiets

SOORT (klassiek, mountainbike, ...)

MERK

KLEUR (hoofd- en bijkleur)

MODEL

Bijzondere kenmerken (aantal versnellingen, stickers, ...)

GEGEVENS

∆ inventarisnummer

∆ niet meer in bezit

∆ gegraveerd  nummer

∆ fabricagenummer

∏ waarde

TYPE ∆ herenfiets ∆ damesfiets

  ∆ kinderfiets  ∆ bromfiets

  ∆ snorfiets

SOORT (klassiek, mountainbike, ...)

MERK

KLEUR (hoofd- en bijkleur)

MODEL

Bijzondere kenmerken (aantal versnellingen, stickers, ...)

Fiets en bromfiets
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Fiets en bromfiets

GEGEVENS

∆ inventarisnummer

∆ niet meer in bezit

∆ gegraveerd  nummer

∆ fabricagenummer

∏ waarde

TYPE ∆ herenfiets ∆ damesfiets

  ∆ kinderfiets  ∆ bromfiets

  ∆ snorfiets

SOORT (klassiek, mountainbike, ...)

MERK

KLEUR (hoofd- en bijkleur)

MODEL

Bijzondere kenmerken (aantal versnellingen, stickers, ...)

GEGEVENS

∆ inventarisnummer

∆ niet meer in bezit

∆ gegraveerd  nummer

∆ fabricagenummer

∏ waarde

TYPE ∆ herenfiets ∆ damesfiets

  ∆ kinderfiets  ∆ bromfiets

  ∆ snorfiets

SOORT (klassiek, mountainbike, ...)

MERK

KLEUR (hoofd- en bijkleur)

MODEL

Bijzondere kenmerken (aantal versnellingen, stickers, ...)

GEGEVENS

∆ inventarisnummer

∆ niet meer in bezit

∆ gegraveerd  nummer

∆ fabricagenummer

∏ waarde

TYPE ∆ herenfiets ∆ damesfiets

  ∆ kinderfiets  ∆ bromfiets

  ∆ snorfiets

SOORT (klassiek, mountainbike, ...)

MERK

KLEUR (hoofd- en bijkleur)

MODEL

Bijzondere kenmerken (aantal versnellingen, stickers, ...)

GEGEVENS

∆ inventarisnummer

∆ niet meer in bezit

∆ gegraveerd  nummer

∆ fabricagenummer

∏ waarde

TYPE ∆ herenfiets ∆ damesfiets

  ∆ kinderfiets  ∆ bromfiets

  ∆ snorfiets

SOORT (klassiek, mountainbike, ...)

MERK

KLEUR (hoofd- en bijkleur)

MODEL

Bijzondere kenmerken (aantal versnellingen, stickers, ...)
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PREVENTIETIPS:

- Parkeer je voertuig bij voorkeur in een garage of op een andere veilige plaats. Kies alleszins voor een niet afgelegen en goede 
verlichte parkeerplaats.

- Vergeet het stuurslot niet in te schakelen.

- Laat nooit sleutels in het contact zitten, ook niet voor maar eventjes.

- Sluit je voertuig altijd goed af: portieren, ramen, open dak en kofferdeksel.

- Neem zoveel mogelijk je boorddocumenten mee.

- Neem waardevolle voorwerpen altijd uit het voertuig (gsm, laptop, handtas, jas, ...). Zijn ze te groot, berg ze dan niet zichtbaar 
in de koffer op.

- Laat je handschoenkastje en/of kofferzeil open, zodat het voor eventuele dieven duidelijk is dat er geen waardevolle voorwerpen 
zijn.

- Verwijder altijd je mobiele GPS en GPS-houder. Veeg ook de zuignapafdruk uit.

- Gebruik de PIN-code op je GPS, zodat deze na diefstal niet gebruikt kan worden.

- Schakel altijd de blue-tooth en wi-fi-functie uit (van GPS, laptop, gsm, ...) opdat eventuele dieven dit signaal niet kunnen 
opvangen.

GEGEVENS

∆ inventarisnummer

∆ niet meer in bezit

∆ gegraveerd   nummer

∏ waarde

AARD ∆ auto  ∆ motor

 ∆ caravan  ∆ bestelwagen

 ∆ mobilhome ∆ vrachtwagen

 ∆ aanhangwagen  ∆ ander

MERK  Ford

type  Mondeo         model  X-tend

BRANDSTOF

∆ diesel ∆ benzine

∆ gas:    LPG-installatie merk

             ontspannernummer

             tanknummer

KLEUR

koetswerk  zwart ∆ metaliek

binnenbekleding  grijs ∆ stof

    ∆ leder

    ∆ kunstleder

aantal deuren  ∆ 2    ∆ 3    ∆ 4    ∆ 5

cilinderinhoud

chassisnummer

datum inschrijving D.I.V.

nummerplaat

UITRUSTING

MUZIEKINSTALLATIE

∆ radio   ∆  cd  ∆ iPod dock

merk    type

serienummer

∆ GPS

merk/type

serienummer

∆ spoiler

∆ schuifdak ∆ klapdak

∆ getinte ruiten

∆ speciale velgen

∆ trekhaak

∆ brede banden

∆ anti-diefstalsysteem

∆ andere (schade, zelfklevers, …)

Voertuig
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GEGEVENS

∆ inventarisnummer

∆ niet meer in bezit

∆ gegraveerd   nummer

∏ waarde

AARD ∆ auto  ∆ motor

 ∆ caravan  ∆ bestelwagen

 ∆ mobilhome ∆ vrachtwagen

 ∆ aanhangwagen  ∆ ander

MERK  Ford

type  Mondeo         model  X-tend

BRANDSTOF

∆ diesel ∆ benzine

∆ gas:    LPG-installatie merk

             ontspannernummer

             tanknummer

KLEUR

koetswerk  zwart ∆ metaliek

binnenbekleding  grijs ∆ stof

    ∆ leder

    ∆ kunstleder

aantal deuren  ∆ 2    ∆ 3    ∆ 4    ∆ 5

cilinderinhoud

chassisnummer

datum inschrijving D.I.V.

nummerplaat

UITRUSTING

MUZIEKINSTALLATIE

∆ radio   ∆  cd  ∆ iPod dock

merk    type

serienummer

∆ GPS

merk/type

serienummer

∆ spoiler

∆ schuifdak ∆ klapdak

∆ getinte ruiten

∆ speciale velgen

∆ trekhaak

∆ brede banden

∆ anti-diefstalsysteem

∆ andere (schade, zelfklevers, …)

Voertuig
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1. VAARTUIg/ROmP

ALGEMEEN

naam

thuishaven

bouwwerf

bouwjaar

merk

type

soort

immatriculatienummer  B __ __ __ __ __

rompnummer (CIN)  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

vlaggenbriefnummer  __ __ __ __ __ __ __

MATERIAAL ROMP

∆ staal ∆ aluminium  ∆ hout ∆ polyester

∆ rubber ∆ hout/polyester  ∆ polyethyleen (plastiek)

∆ andere

OPBOUW

∆ kajuit voor ∆ kajuit midden  ∆ kajuit achter ∆ geen opbouw

MATERIAAL OPBOUW

∆ staal ∆ aluminium  ∆ hout ∆ polyester

∆ rubber ∆ hout/polyester  ∆ polyethyleen (plastiek)

∆ andere

MAST

materiaal   kleur

∆ 1 ∆ 2 ∆ geen

TUIGAGE

BIJZONDERE KENMERKEN

striping

verbouwingen

railing

vensters

Vaartuig
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TIPS:

- Verwittig bij diefstal van je boot of toebehoren steeds het Vaartuigen Informatiepunt Pleziervaart (VIPP). Je vergroot hierdoor 
de kans op terugvinden. Voor meer info : spnnvipp@skynet.be



2. VOORTSTUwINg

MOTOR

∆ binnenboord ∆ buitenboord  ∆ aantal ∆ 

merk 1   merk 2

type 1 type 2

vermogen 1                                                                               pk/kW vermogen 2                                                                               pk/kW

serienummer 1  serienummer 2

modelnummer 1 modelnummer 2

brandstof

TRAILER

merk    model

type chassisnummer

nummerplaat

APPARATUUR

soort toestel ja/nee merk type serienummer

marifoon

kompas

dieptemeter

radar

GPS

Navtex

AP (automatische 
stuurinrichting)

 

zeilen

Vaartuig
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GEGEVENS

∆ inventarisnummer

∆ niet meer in bezit

∆ gegraveerd   

∏ waarde

omschrijving juweel

type

ontwerper/merknaam

materiaal

kleur

beschrijving edelsteen

stempels

inscripties

afbeeldingen

bijzondere kenmerken

Kleef hier een foto van de voorwerpen

TIPS:

- Bewaar je juwelen niet onnodig in huis. Berg ze op in een kluis of bankkluis.

- Raadpleeg de juwelenwaaier voor de beschrijving van je juwelen (via www.limburg.be/inbraakpreventie)

juwelen

GEGEVENS

∆ inventarisnummer

∆ niet meer in bezit

∆ gegraveerd   

∏ waarde

omschrijving juweel

type

ontwerper/merknaam

materiaal

kleur

beschrijving edelsteen

stempels

inscripties

afbeeldingen

bijzondere kenmerken
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juwelen

GEGEVENS

∆ inventarisnummer

∆ niet meer in bezit

∆ gegraveerd   

∏ waarde

omschrijving juweel

type

ontwerper/merknaam

materiaal

kleur

beschrijving edelsteen

stempels

inscripties

afbeeldingen

bijzondere kenmerken

GEGEVENS

∆ inventarisnummer

∆ niet meer in bezit

∆ gegraveerd   

∏ waarde

omschrijving juweel

type

ontwerper/merknaam

materiaal

kleur

beschrijving edelsteen

stempels

inscripties

afbeeldingen

bijzondere kenmerken

Kleef hier een foto van de voorwerpen
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Kleef hier een foto van het voorwerp

Antiek, kunstvoorwerpen en verzamelingen
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Antiek, kunstvoorwerpen en verzamelingen

inventarisnummer

∆ niet meer in bezit

∆ gegraveerd   

∏ waarde

1 aard van het voorwerp

2 titel van het werk

3 materiaal hoofd- secundair-

4 gebruikte techniek

5 afmetingen en gewicht

hoogte breedte diameter lengte diepte

gewicht

6  ∆ kader  ∆ voetstuk

hoogte breedte diameter lengte diepte

beschrijving

7 geografische herkomst

8 kunstenaar

 fabriek

 uitgever / drukker

 gieter

9  ∆ handtekening    ∆ onbekend

 ∆ keurstempel    ∆ onbekend

 ∆ stempel   ∆ onbekend

10 beschrijving handtekening-keurstempel-stempel

11 andere inscripties en hun locatie

12 merktekens –soort, type –referentie-locatie

13 bijzondere inlichtingen naargelang de categorie van het voorwerp

14 bijzondere opmerkingen en tekens, ongevallen, gebreken

15 referentie inventaris of catalogus

16 naam van de verzekeringsmaatschappij

 makelaar  telefoonnummer

 ∆  beloning

17 waarde

18 formele beeldbeschrijving, aantal identieke voorwerpen, kleuren, stijl, tijdperk, …

TIPS:

- Bij diefstal zal de lokale politie alle elementen (klacht, dit registratieformulier en foto’s) doen toekomen bij het Art  Research 
Team (ART) van de federale politie. De sectie ART beheert de nationale beeldengegevensbank ARTIST die het geheel van het op 
Belgisch grondgebied gestolen kunstvoorwerpen en cultuurgoederen inventariseert. De sectie ART verzamelt alle informatie 
over diefstallen en illegale handel van kunst en antiek, zowel nationaal als internationaal. Meer info via art.djb@chello.be ; tel 
02 642 65 77.

- Zonder foto is er geen identificatie mogelijk en dus geen teruggave !
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Overzicht verzekeringspolissen

BRAND polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

 adres

DIEFSTAL polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

 adres

FAMILIAAL polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

 adres

LEVEN polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

 adres

MOTOR polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

 adres

AUTO 1 polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

 adres

AUTO 2 polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

 adres

MOTOR polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

BOOT polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

 adres

FIETS polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

 adres
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Overzicht verzekeringspolissen

BRAND polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

 adres

DIEFSTAL polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

 adres

FAMILIAAL polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

 adres

LEVEN polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

 adres

MOTOR polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

 adres

AUTO 1 polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

 adres

AUTO 2 polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

 adres

MOTOR polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

BOOT polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

 adres

FIETS polisnummer aanvangsdatum

 verzekeringsmaatschappij makelaar

 telefoon fax

 adres
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Noodnummers

Ziekenwagen / brandweer 100 112

Dringende politiehulp 101 112

Lokale politie

Huisarts

Ziekenhuis

Familie

Buren

Antigifcentrum 070 245 245

Brandwondencentrum 02 268 62 00

Cardstop  070 344 344

Andere
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