Iets verloren
of gevonden?

Verloren en
gevonden voorwerpen
Sleutels, bril, tas of een sieraad kwijt? Iets verliezen is niet fijn,
iets terugvinden wel. Wie een voorwerp vindt, is verplicht zo
spoedig mogelijk hiervan aangifte te doen. Dat kan via
www.verlorenofgevonden.nl. Bij voorkeur bewaart u het
voorwerp zelf thuis voor de rechtmatige eigenaar. U kunt het
ook afgeven bij de gemeente.
De gemeentes in Zeeland hebben de taak om te zorgen
voor verloren en gevonden voorwerpen per 1 oktober 2012
overgenomen van de politie. De gevonden voorwerpen
die nog bij de politie liggen, worden overgedragen aan de
gemeente.

Privacy
Wij plaatsen gevonden voorwerpen op de landelijke website
www.verlorenofgevonden.nl. Uw persoonlijke gegevens
komen niet op internet. Als u het voorwerp thuis bewaart,
wordt wel uw adres of telefoonnummer doorgegeven aan de
eventuele verliezer. Dat gebeurt ook wanneer u aangeeft dat
de verliezer u mag bedanken voor het vinden en melden van
het gevonden voorwerp.

Heeft u uw verloren voorwerp teruggevonden?
Meldt dit indien u melding had gedaan van vermissing via
www.verlorenofgevonden.nl, zodat de registratie kan
worden verwijderd.

Heeft u iets gevonden of verloren?
Als u een voorwerp heeft gevonden of verloren, kunt u 24 uur
per dag, zeven dagen in de week aangifte doen op de website
www.verlorenofgevonden.nl of via het registratieformulier in
de digitale balie op de website van de betreffende gemeente.

Meld, zoek en vind uw verloren
en gevonden voorwerpen op:

verlorenofgevonden.nl

Bij het vinden van een voorwerp doet u aangifte en bewaart
u het voorwerp bij voorkeur thuis voor de rechtmatige
eigenaar. Als de eigenaar zich meldt, brengt de gemeente
jullie met elkaar in contact. Heeft u geen computer en wilt
u het voorwerp niet thuis bewaren, dan kunt u het afgeven
aan de balie van de gemeente Kapelle tijdens de reguliere
openingstijden. Als u het voorwerp in bewaring neemt, bent u
verplicht om voor het onderhoud te zorgen, zodat de staat niet
verslechtert.

Ik wil mijn gevonden voorwerp ophalen,
hoe doe ik dat?
Als u de eigenaar bent van een van de geregistreerde
voorwerpen, dan kunt u zich melden via
www.verlorenofgevonden.nl of bij de balie van de
gemeente Kapelle tijdens de reguliere openingstijden.
Houdt uw legitimatiebewijs bij de hand. U krijgt de
contactgegevens van de vinder of het voorwerp direct mee als
is vastgesteld dat u de eigenaar bent.

Wat voor soort verloren of gevonden
voorwerpen kan ik melden bij de gemeente?
Fiets, tas, portemonnee, bankpas, mobiele telefoon, camera,
laptop, mp3-speler, andere apparatuur, sieraden, et cetera.
kunt u allemaal registreren via de website en thuis in bewaring
nemen.

Sleutels
Sleutels worden vaak verloren en weer terug gevonden. In
principe hoeft u sleutels niet te registreren. Heeft u sleutels
verloren of gevonden kom dan naar de balie van het stadhuis.
Sleutels moeten niet worden geregistreerd, omdat ze vaak
moeilijk te omschrijven zijn en veel op elkaar lijken.
Dieren
Heeft u een vermist of gevonden huisdier? Meldt dit dan bij
Dierenasiel De Bevelanden in Goes op het telefoonnummer
0113-212 473 of bij Stichting Amivedi via www.amivedi.nl.
Zieke en gewonde vogels, egels en andere zoogdieren kunt u
brengen naar De Mikke, Koudekerkseweg 131A in Middelburg,
telefoonnummer 0118-628288 of kijk op www.demikke.nl.

Bewaartermijn
De gemeente bewaart voorwerpen drie maanden.
Voorwerpen met een geschatte waarde hoger dan € 450
blijven een jaar in de kluis van de gemeente.
Elke vinder kan na een bepaalde periode eigenaar worden
van het gevonden voorwerp. Hiervoor moet er melding zijn
gedaan via www.verlorenofgevonden.nl.

Gevonden rij- en reisdocumenten
Gevonden rij- en reisdocumenten (rijbewijs, identiteitskaart,
paspoort of verblijfsdocument) mag u als vinder niet in
bewaring nemen. Deze moet u altijd inleveren bij de
gemeentelijke balie. Bent u uw rij- of reisdocumenten kwijt?
Dan moet u persoonlijk aangifte doen bij de politie.

Per 1 oktober 2012 hebben alle Zeeuwse gemeentes
het beheer van de verloren en gevonden voorwerpen
overgenomen van de politie. Zij sluiten hiervoor aan bij
de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl .
Op de gemeentelijke website of bij de gemeentebalie kunt
u terecht voor meer informatie.

Is uw bezit gestolen?
Als u denkt dat uw eigendom is gestolen, dan doet u aangifte
bij de politie. Dit kan via www.politie.nl/aangifte of op het
politiebureau.
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