
 

 

Aanmeldkaart 

 

Persoon 1 
Achternaam 

 
Voorletter(s) 

 
Tussenvoegsel 

m / v 

Straatnaam 

 
Huisnr. 

 
Postcode Woonplaats 

Geboortedatum 

 
E-mailadres 

Telefoonnr. 

 

 

  

                  

 

          

 

Persoon 2 
Achternaam 

 
Voorletter(s) 

 
Tussenvoegsel 

m / v 

Straatnaam 

 
Huisnr. 

 
Postcode Woonplaats 

Geboortedatum 

 
E-mailadres 

Telefoonnr. 

 

 

  

                  

 

          

 

 

Persoon 3 
Achternaam 

 
Voorletter(s) 

 
Tussenvoegsel 

m / v 

Straatnaam 

 
Huisnr. 

 
Postcode Woonplaats 

Geboortedatum 

 
E-mailadres 

Telefoonnr. 

 

 

  

                  

 

          

 

Meld u aan voor Burgernet via www.burgernet.nl. Geen internet? Gebruik dan dit aanmeldformulier. 
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor Burgernet. 
 

U kunt bij uw aanmelding aangeven of u de oproepen van Burgernet voor de mobiele telefoon bij voorkeur via een sms of een spraak-
bericht wilt ontvangen. Een sms is kort en heeft als voordeel dat u deze kunt lezen zodra het u uitkomt. Desgewenst kunt u het bericht 

ook nog eens nalezen. Spraakberichten kunnen meer informatie leveren over een gezocht persoon of voertuig. In de praktijk blijkt dat 
deelnemers in een werksituatie niet altijd in de gelegenheid zijn om spraakberichten te beluisteren. Voor spraakberichten wordt veelal 
gekozen door deelnemers met een vaste telefoon. 
 
U kunt uw voorkeur altijd wijzigen via de website www.burgernet.nl. Uiteraard is het team Burgernet u daarbij ook graag behulpzaam 

(tel: 088 - 965 9002). 

Wilt u nog meer personen opgeven? Vul dan een extra formulier in. U kunt extra personen ook aanmelden via www.burgernet.nl 

Formulier retour per e-mail: burgernet.oost-nederland@politie.nl 

Formulier retour per post: Politie Oost Nederland, t.a.v. Burgernet, Antwoordnummer 1051, 7300 VB Apeldoorn (postzegel niet nodig) 

sms-bericht spraakbericht 

Ik ontvang graag aanvullend de actieberichten 

en nieuwsberichten per e-mail. 
 

Ik wil ’s nachts (tussen 23:00 en 7:00) 

ook graag Burgernetberichten 

ontvangen 

sms-bericht spraakbericht 

Ik ontvang graag aanvullend de actieberichten 

en nieuwsberichten per e-mail. 
 

Ik wil ’s nachts (tussen 23:00 en 7:00) 

ook graag Burgernetberichten 

ontvangen 

sms-bericht spraakbericht 

Ik ontvang graag aanvullend de actieberichten 

en nieuwsberichten per e-mail. 
 

Ik wil ’s nachts (tussen 23:00 en 7:00) 

ook graag Burgernetberichten 

ontvangen 

http://www.burgernet.nl/
http://www.burgernet.nl/

