Print Form

LANDELIJK AANGIFTEFORMULIER WINKELDIEFSTAL

ONDERNEMING:

___________________________________________________________________

PLAATS:

___________________________________________________________________

VESTIGINGSPLAATS:

___________________________________________________________________

Gegevens van 1e
Ondergetekende.

Naam:

Voornamen:

Leeftijd:

Functie:

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Doet hierbij aangifte.
Op
1e

dag
2e

Datum: 20
jj/mm/dd

te omstreeks

uur,

heeft

3e

Ondergetekende
Van de 1e 2e of 3e
Ondergetekende.

Gezien dat:

Hij zag dat deze persoon, respectievelijk personen, het goed, respectievelijk de goederen in de
binnenzak staken, danwel anderszins aan het gezicht onttrokken.
Hij zag dat deze persoon, respectievelijk personen, zonder het goed resp. De goederen te hebben betaald, de zaak verliet(en)
Hij zag dat deze persoon, resp. personen, zonder het goed resp. de goederen te heben
betaald, de kassa(‘s) passeerde(n) en zich begaf resp. begaven in de richting van de
uitgang.
Op
dag Datum: 20
te omstreeks
uur,
heeft
jj/mm/dd

1e

2e

3e

Ondergetekende
Bemerkt dat de electronische diefstalbeveiliging, waarmee het pand waarin de onderneming
haar bedrijf uitoefent is uitgerust, in werking trad bij het passeren van het beveiligingssysteem
door de onder 10 genoemde persoon respectievelijk personen.
Nadat 1e
2e
3e
ondergetekende deze persoon, resp. personen heeft
aangesproken met bekendmaking van zijn functie:
Is resp. zijn deze op verzoek vrijwillig meegegaan naar een onderzoeksruimte in dit pand
Is resp. zijn deze aangehouden en overgebracht naar een onderzoeksruimte in dit pand door:
(Naam van degene die aangehouden heeft en tijdstip van aanhouding)

1e 2e 3e: Aankruisen wat van toepassing is.
Aankruisen indien van toepassing

9

Met toestemming van de onder 10 genoemde persoon resp. personen is onderzocht.
Daarbij is het volgende goed, respectievelijk zijn de volgende goederen van genoemde
onderneming aangetroffen:
Totale verkoopwaarde: €
Tevens is het volgende goed, respectievelijk zijn de volgende goederen, niet zijnde van genoemde onderneming aangetroffen:

10

Deze persoon gaf, respectievelijk
personen gaven op te zijn:
2.

1.

NAAM:

:

VOORNAMEN

:
:

GEB. DD/TE
ADRES
PC/WOONPLAATS
11

:
:
Het goed resp. de goederen van genoemde onderneming zijn met toestemming
teruggenomen. Na teruggave van de goederen is er
wel
geen schade.
Het schadebedrag is groot: €
In geval van schade: Aangever wenst zich wel
deze zaak ter terechtzitting wordt behandeld.

12

niet te stellen als benadeelde als

Genoemde persoon, respectievelijk personen, alsmede het goed, respectievelijk de goederen,
niet zijnde van genoemde onderneming *), is respectievelijk zijn aan u overgedragen.
1e 2e 3e: Aankruisen wat van toepassing is.
Aankruisen indien van toepassing

13

14

1e Ondergetekende verklaart door bovengenoemde onderneming gemachtigd te zijn aangifte
te doen en verklaart dat aan niemand toestemming is verleend om het goed, respectievelijk de
goederen, welke de onderneming in eigendom toebehoort, respectievelijk toebehoren, weg te
nemen en zich zonder betaling toe te eigenen

(plaats en datum)

(plaats en datum)

Deze persoon gaf, respectievelijk
personen gaven op te zijn:

(handtekening aangever)

(2e ondergetekende

3e ondergetekende

NAAM

:

VOORNAMEN
GEB. DD/TE

:
:

ADRES

:

PC/WOONPLAATS

:

HANDTEKENING

15

Na ontvangst is deze aangifte
mede ondertekend door mij:

(Datum en tijdstip)
1e 2e 3e: Aankruisen wat van toepassing is.
Aankruisen indien van toepassing

Van (regio) politie te

(Handtekening opsporingsambtenaar)

