Registratieformulier WhatsApp Buurtpreventie Eext
Door invullen en ondertekenen van onderstaande registratieformulier ga je akkoord
met de voorwaarden en word je, tot wederopzegging, opgenomen in de WhatsApp
Buurtpreventiegroep Eext. * = verplichte velden.

Gegevens:
Voorna(a)m(en)*:
Tussenvoegsel(s):
Achternaam*:
Straat + Huisnummer*:
Postcode*:
Telefoonnummer*:
06-Nummer vereist om gebruik te maken van WhatsApp.

Emailadres*:
Voor communicatie over WhatsApp Buurtpreventiegroep Eext.

Akkoordverklaring: (alle onderstaande opties moeten worden aangevinkt)
☐*

Ik ben 18 jaar of ouder.

☐*

Ik stem in met de Spelregels en Voorwaarden (zie pagina 2)

☐*

Ik heb alles naar waarheid ingevuld en geef me op voor WhatsApp
Buurtpreventie Eext

☐*

Ik stem in met verwerking van de hierboven door mij verstrekte
persoonsgegevens conform de privacyverklaring (www.eextinfo.nl).

Handtekening*:

Datum*:

Voorwaarden WhatsApp Buurtpreventie Eext
Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van de
WhatsApp Buurtpreventiegroep Eext. Het niet houden aan deze voorwaarden kan
leiden tot verwijdering uit de groep.

Spelregels en voorwaarden
1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
2. Men moet in bezit zijn van een smartphone en WhatsApp.
3. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de wijk waar de WhatsApp
buurtpreventiegroep actief is.
4. De WhatsApp buurtpreventiegroep is een burgerinitiatief. De politie komt alleen
in actie wanneer een melding bij 112 gedaan word.
5. Gebruik de WhatsApp buurtpreventiegroep volgens de S.A.A.R. methode
(Signaleer, Alarmeer 112, App de buurtpreventiegroep en Registreer)
6. Laat door middel van een WhatsApp bericht in de groep aan elkaar weten dat
112 gebeld is. Dit om te voorkomen dat er een regen van 112 meldingen
plaatsvindt.
7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
8. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten.
9. Het versturen van foto's van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het
verstrekken van een signalement wanneer dit voor de melding noodzakelijke
meerwaarde heeft. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en
gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur,
het merk, type en het kenteken.
10. Gebruik de WhatsApp buurtpreventiegroep alleen waar het voor bedoeld is en
niet voor onderling contact en privé berichten.
11. Ten behoeve van de WhatsApp buurtpreventiegroep worden persoonsgegevens
vastgelegd voor het uitvoeren van de functie van de groep. Wanneer de
deelnemer hier niet mee instemt, kan hij niet deelnemen aan de WhatsApp
buurtpreventiegroep.
12. Het niet houden aan de spelregels en voorwaarden kan leiden tot verwijdering
uit de WhatsApp buurtpreventiegroep.
In alle gevallen waarin de spelregels en voorwaarden niet voorzien beslissen de
beheerders van de WhatsApp buurtpreventiegroep.

Privacyverklaring t.a.v. verwerking persoonsgegevens
Zie voor de privacyverklaring: www.eextinfo.nl

Wijkindeling WhatsApp Buurtpreventie Eext (web)
Onderstaand is weergegeven hoe Eext is onderverdeeld in de 7 wijken (groepen).
Iedere groep heeft één of meer beheerder(-s). De beheerders staan onderling in
contact met de andere groepen. Voor vragen/opmerkingen en/of het digitaal
inleveren van je registratieformulier kun je terecht op:

buurtpreventie@eextinfo.nl
Groep: Straten:
1
Annerweg
t Witzand
2
Kerkweg
Schaapstreek
Hoofdstraat
3
Kerkstraat
Keukenhof
Kloosterstraat
Middenstraat
Brinkstraat
Fabrieksstraatje
4
Naweg
Kromveen
Heiakkers
Vijzelweg
5
Vesselkampen
Haverlanden
Veldstukken
6
Venakkers
Esweg
Eshof
Dwarsakkers
Hoogakkers
7
Gieterstraat
Kampstraat
Stationsstraat
Hondelweg
Anderenseweg
Provincialeweg

Beheerder(-s):
Dries Gankema
Rubert Bruining
Rubert Bruining
Dries Gankema
Bart Wiechers

Heleen Vriends
Cora Kuiper

Cora Kuiper
Heleen Vriends
Hendriek Brink-Homan
Marianne Schwankhaus
Gerard van den Brul

Jasper Tomesen
Karin Fekkes
Albertine Harms

