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Ik wil een afspraak maken
Bankkaart verloren? Bedreigingen ontvangen? Slachtoffer van cybercrime?
Maak hiervoor een afspraak in een politiekantoor.

Voor een aantal diensten kan je een afspraak maken in een van de 15 onthaalkantoren van Politiezone Antwerpen. Het gaat
om aangiften en meldingen die niet dringend zijn en waarvoor de politie niet ter plaatse hoeft te komen.
Een afspraak maken loont: wie zich met afspraak aanbiedt op een kantoor, krijgt voorrang. Wil je aangifte doen van iets dat je
niet in het lijstje terugvindt? Weet dan dat je je nog steeds op kantoor kunt aanbieden zonder afspraak.
Ben je anderstalig? Houd dan rekening met een mogelijk langere behandeltijd. Al naargelang de ernst van de aangifte
bestaat de kans dat we een tolk moeten inschakelen.
Voor dringende zaken, bel je het noodnummer 101 zodat wij een patrouille ter plaatse kunnen sturen. Bijvoorbeeld wanneer:
de feiten nog aan de gang zijn;
de daders nog ter plaatse zijn;
jij (of iemand in jouw omgeving) gewond bent en dringend verzorging nodig heeft;
jij (of iemand in jouw omgeving) in gevaar is.

Opgelet:
Je afspraak is pas definitief op het moment dat je van ons een bevestigingsmail in je mailbox ontvangt. Kreeg je geen email? Probeer in dat geval opnieuw een afspraak te boeken.
Een afspraak maken lukt het best wanneer je surft vanuit Google Chrome of Mozilla Firefox. Vermijd Internet Explorer.
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Locatie & tijdstip
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Bevestigen

Geselecteerde activiteiten
Selecteer waarvoor je een afspraak wil maken.

○Aangifte van een aanrijding
○Bedreiging
○Gevonden voorwerp
○Slagen en verwondingen
○Stalking (internet/gsm/fysiek ...)
○Product test
○Verlies
○Diefstal (of poging tot)
○Beschadigingen
○Laster, eerroof of beledigingen
○Bezoekrecht (gezin)
○Familie
○Fraude, oplichting, phishing of misbruik van vertrouwen
○Noodzakelijke aanmelding op kantoor (administratief)
○Andere
Nog geen activiteiten gekozen.
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