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Beste Buurtbewoner,

Essen, 18 januari 2017
Beste BIN-coördinatoren en co-coördinatoren,
Er zijn in onze zone sedert vorige maand een aantal aangiftes geweest van diefstal
van nummerplaten. Dit voornamelijk in de gemeente Essen. In alle gevallen werd de
originele nummerplaat van het voertuig gestolen.

Verwittig steeds onze diensten indien u verdachte personen of in de
nabijheid van voertuigen ziet ronddwalen.
Indien uw nummerplaat of inschrijvingsbewijs verloren of gestolen werd, wordt dit
door de politie geseind.
Doe zo vlug mogelijk aangifte bij een politiedienst welke U een attest van verlies of
diefstal zal bezorgen bestemd voor de Dienst Inschrijvingen Voertuigen.
Dit attest is slechts 15 dagen geldig. Met dit attest kan je via je verzekeringsmakelaar
Een nieuwe kentekenplaat (met nieuwe karakters) aanvragen bij DIV.
Dit attest dient zo vlug mogelijk aangetekend te worden overgemaakt, eventueel via
tussenkomst van uw verzekeringsagent, naar :
● Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) - Wetstraat 155 - 1040 Brussel
Opgelet : er zal een nieuwe kentekenplaat afgeleverd worden met nieuwe karakters.
De gestolen of verloren nummerplaat wordt geseind en is van dat ogenblik
ONBRUIKBAAR, ook wanneer de kentekenplaat zou teruggevonden worden.
In tussentijd mag je je niet zonder nummerplaat op de openbare weg begeven.
Enkel indien de reproductienummerplaat (voorste kentekenplaat) gestolen of verloren
is, kan je een kopie laten maken bij een garage/winkel... in de buurt.

Lokale politie Grens
Kapellensteenweg 32 - 2920 Kalmthout
Tel.: 03 620 29 29 - Fax: 03 620 29 39
E-mail: info@pzgrens.be - Website: www.pzgrens.be

Samen staan we sterk !
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

BIN : SAMEN VEILIG !

