INVENTARISATIE VAN DE EFFECTEN DIE TIJDENS EEN BEZOEKUUR WORDEN GEGEVEN
WAARSCHUWING : HET AFGEVEN VAN EEN WASZAK IS ALLEEN TOEGESTAAN ALS EEN
WASAK NA HET BEZOEKUUR WORDT MEEGENOMENSORT
1 – ARTIKELEN 1 MAAL PER WEEK TOEGESTAAN (EN NIET TIJDENS ELK BEZOEKUUR

NAAM / VOORNAAM :………………………………......…NOOT : …....................... CEL…………
MAXIMAAL NOMBRE
ARTIKELEN
NUMMER GELEVERD
Bermuda.shorts. Korte broek . korte lange broek tot onder de knie of tot de kuiten
Ondergoed. BeHa.BH
Sokken, panty’s. tot de dijen.

2
8

Overhemd. T-Shirt.poloshirts.
Broek. Jeans . Rok . Jurk
Trainingspak jas/jack
Trui . Sweatshirt.
Wollen jas.
Pyjama . Nachthemd.
Zakdoek of kleine keuken / handdoek van stof.
Badhanddoek (maxi 80*150 cm)
Djellaba.
Washandje, washandschoen, douchespons.
Badjas ( 1 in cel) met riem.
Handdoek (90*40 cm)
Boeken die bij publicatie bij wet zijn geregistreerd
CD.DVD, videogames, (originelen, geen copieen).
Spelletjes, inclusief tekenboek.

5
3
1
2
1
1
1
1
1

8

1

1
1
5
3

Nieuw gekocht lichaamshygiënisch product, zonder alcohol, niet-glazen container, met
uitzondering van spuitbussen/aerosols, met verplichte vermelding 0% alcohol: shampoo,
douchegel, deodorant, zonnebrandcrème, moisturizer of vochtaanbrengende creme,
wegwerpscheermes, elektrisch scheerapparaat, wegwerptandenborstel, maandverband en
tampons, elektrische of oplaadbare haartondeuse, borstel, kam.
Agenda, brief papier blok, enveloppen, viltstiften, kleurpotloden.
Postzegels.
Klein niet-metalen object of tekening gemaakt door kinderen.
Elk document met betrekking tot het gezinsleven (examen resultaten, gezondheidsboekje,
……..enz.)
Gezondheidsapparatuur: brillen (niet gekleurde glazen), voor gebit/tand-verzorging, oog- of
hoor-toestellen (inclusief kleefpasta voor kunstgebit, batterijen voor hoortoestellen, …….enz.),
elektrische tandenborstel.

1 maal per
maand.
In totaal 3
produc

2
5
2 per kind
Een redelijk
aantal
1

2 SLECHTS EENMAAL TOEGESTANE EFFECTEN PER DETENTIE
Kleine ronde hoed van zacht materiaal. Pet. (1 in de cel).
Zonnebril (1 in de cel).
Matje voor het gebed zonder kompas.
Wollen handschoenen (1 in de cel).
Hoed (1 in de cel).
Sjaal (1 in de cel)
Jack, jas, lichte jas (1 in cel).
Schoenen zonder metalen onderdelen.

2

1
1 per gedetineerde na
toestemming

1
1
1
1
1 paar elke 2 maanden

Verboden: Kleding met capuchon, capuchons en leren kleding zijn verboden. Elke uniform-achtige kleding
(blauwe kleding, camouflage kleding).
Zijn onderworpen aan voorafgaande toestemming: pakken/kostuums (1 die onderzocht zal worden), das (1 die onderzocht zal
worden), horloges, bepaalde spelconsoles, make-up producten, zware medische apparatuur. (Bijgewerkt op 01/04/2019).
Nom et prénom du déposant
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