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Verloren voorwerp aangeven
Zelf iets verloren? Geef een beschrijving in van wat je verloren bent en hopelijk kan het spoedig gelinkt worden aan een gevonden
voorwerp zodat je snel terug kunt beschikken over je eigendom. Gebruik het online platform verlorenofgevonden.be.
Heb je een voorwerp gevonden waarvan je niet weet wie de eigenaar is ? Als het voorwerp niet binnen de 7 dagen terug is bij de
eigenaar, is registratie bij de gemeente wettelijk verplicht. Kijk voor meer uitleg op de pagina over gevonden voorwerpen
registreren.
Voorwaarden
Procedure
Regelgeving

Voorwaarden
Opgelet: deze procedure is niet van toepassing bij verlies door diefstal, of wanneer er voor de vervanging van een document een
attest nodig is.
Dan dien je langs te gaan bij Politiezone HerKo om aangifte te doen en een proces verbaal te laten opmaken.
Documenten waarvoor een attest van verlies door de politie nodig is om ze te laten vervangen:
Rijbewijs
Inschrijvingsbewijs voertuig
Gelijkvormigheidsattest
Belgisch internationaal paspoort
Verblijfskaart niet-Belgen (vreemdelingenkaart)

Bij verlies van een bank- of kredietkaart => Cardstop 078 170 170 (24u/24u)
Bij verlies van een Belgische ID-kaart => Doc-stop 0800 2123 2123 (24u/24u)

Procedure
Verscheidene mogelijkheden:
Checken op het online platform verlorenofgevonden.be of er reeds een dergelijk gevonden voorwerp ingegeven is
Invoeren van een signalement van het verloren voorwerp in
1. Plaats waar je het voorwerp wil melden
2. Gedetailleerde beschrijving van het voorwerp
3. Categorie (Apparatuur/Bril-gehoorapparaat of ander hulpmiddel/Documenten-pasjes/Geld/Iets
anders/Kleding/Portemonnee of portefeuille (met inhoud)/ Sieraad/Sleutels/Speelgoed-sportartikel-recreatie/Tas of koffer
(met inhoud))
4. Specificaties (afhankelijk van de gekozen categorie
5. Kleur
6. Merk
7. Opschrift
8. Upload foto
9. Plaats waar het voorwerp verloren werd
10. Datum van verlies
11. Persoonsgegevens indiener: geslacht/voorletters/tussenvoegsel/achternaam/e-mail/telefoon
Telefoneer naar het telefonisch onthaal via 02 755 30 70 om bijstand te vragen bij de bovenstaande mogelijkheden

Regelgeving
Burgerlijk wetboek boek 3 'Goederen' artikelen 3.58, 3.59 en 3.60
Gemeentelijk reglement voor gevonden en verloren voorwerpen

 Tobania

Gemeente Kortenberg

Contactinformatie
Dienst Interne Ondersteuning
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70
interneondersteuning@kortenberg.be

Openingsuren
Vandaag open van 09 u. tot 12 u.
Morgen open van 09 u. tot 12 u.
Alle openingsuren
Dr V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
T 02 755 30 70, info@kortenberg.be

