Informatie na openen/
afsluiten pand
Datum: 				Tijdstip:

Eenheid:
Team:
Dienstnummer politiemedewerker:

Reden openen en/of afsluiten pand:
zaakwaarneming (1);
hulpverlening (2);
strafvorderlijk onderzoek (3).
De politie is bij of in uw pand geweest. De reden daarvan kan zijn:
1. Een melding van bijvoorbeeld een inbraak, vernieling, brand, waterlekkage, geluidsoverlast e.d.
waarbij de politie zaakwaarnemer is. Kijk voor meer informatie op zaakwaarnemingpolitie.nl;
2. Hulpverlening aan hen die dat behoeven, bijvoorbeeld in geval van een medische noodsituatie;
3. Aanhouding van een persoon en/of doorzoeken van een woning op last van een (hulp)officier van
justitie of rechter-commissaris vanwege een strafvorderlijk onderzoek.
Noodafdichting
De politie is wettelijk verplicht om uw woning deugdelijk af te sluiten. De politie heeft aan Uniglas
opdracht gegeven om de woning met een noodvoorziening af te sluiten. De kosten van het afsluiten (en in
voorkomende gevallen tevens openen) van de woning of het pand worden, op grond van zaakwaarneming
conform artikel 6:198 en 6:200 van het Burgerlijk Wetboek, bij de belanghebbende in rekening
gebracht. Dit wordt ook gedaan door Uniglas.

Sleutels ophalen
Omdat er op het moment van afdichten geen eigenaar aanwezig was, heeft de politie uw (tijdelijke)
sleutels meegenomen naar het dichtstbijzijnde politiebureau.
Het adres is:

Voor het afhalen van de sleutels dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
Definitief herstel
U dient zelf zorg te dragen voor definitief herstel. Als eigenaar van de woning bent u vrij in de keuze van
de hersteller. Heeft u een huurwoning? Neem dan contact op met uw verhuurder.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over het handelen van de politie? Bel dan met 0900 - 8844. Houd deze brief bij de
hand. Wilt u een schadeclaim indienen? Ga dan naar: www.politie.nl/contact -> schadeclaim indienen
of bel naar 0900 - 8844 en vraag naar de schadeafdeling.
Wilt u meer informatie over Uniglas? Stuur een mail naar: politie@uniglas.nl

P-21-0824

Scan de QR code voor meer informatie op de website van Uniglas.

