
 
 
 

Naam*:  ____________________________________________________ 

Adres*:   ____________________________________________________ 

Mobiel nummer*: ____________________________________________________ 

Geboortedatum*: ____________________________________________________ 

o Ik heb de huisregels gelezen en ga daarmee akkoord 
 
 
Handtekening*:  ___________________________________________ 
 
*) Verplichte velden; De gegevens worden opgeslagen in een door Dorpsbelangen beheerde en beveiligd bestanden worden 
uitsluitend gebruikt t.b.v. de Broekstreek-Alert appgroep. Gegevens worden gebruikt voor controle op adres en leeftijd 
 

U kunt het formulier inleveren op de volgende manieren: 
è In de brievenbus bij Martijn Marree, Hoofdstraat 14 Ekehaar  
è foto of scan mailen naar:  broekstreek.alert@gmail.com 

è foto per WhatsApp sturen aan Martijn Marree: 06-20428447 
 
 
Huisregels: 

1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar; 
2. Deelnemers zijn inwoners van De Broekstreek; 
3. Maximaal twee deelnemers per adres (vanwege beperking WhatsApp groepsgrootte) 
4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting: 

• S = Signaleer 
• A = Alarmeer bij spoed: 112 of bij geen spoed: 0900-8844  
• A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen 
• R = Reageer, Nadat je het signalement hebt doorgegeven is er misschien de mogelijkheid om de personen te 

volgen of hun plannen te verstoren. Probeer dit altijd samen te doen met buurtbewoners en doe het alleen als 
het veilig is. Breng jezelf niet in gevaar. 

5. Laat d.m.v. een WhatsApp bericht weten wanneer Politie is gebeld; Voorkom daarmee meerdere meldingen; 
6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke; 
7. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens 

het besturen van een voertuig; 
8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, 

wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte 
en gezicht kunnen ook goed beschreven worden in tekst. Denk bij voertuigen aan de kleur/merk/type/kenteken; 

9. Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en nooit voor onderling contact/ privé-
berichten/oproepen. 

10. Reageer alleen met aanvullende informatie; Stuur geen bedankjes/duimpjes/bevestigingen/commentaar in de 
groep 
 
Zie ook www.wapb.nl 

Aanmelding BROEKSTREEK-Alert App 


