Controleer uw woning

•

Licht dat op vreemde tijden brandt;

Houdt regelmatig toezicht op uw

•

Een constant zoemend of ronkend

verhuurde woning of bedrijfspand. Eén

geluid;

keer per jaar is niet genoeg. Hennepteelt

•

Stank (hennepgeur);

heeft een cyclus van acht tot tien weken.

•

Bewoners zijn zelden thuis of op

Na die periode kan dus weer opnieuw

vaste tijden een uurtje;

worden geteeld. Elk kwartaal is een

•

Problemen met stroom in de buurt

goed uitgangspunt. De huurder heeft

of korte stroomstoringen steeds op

het recht een bezoek aan de woning

dezelfde tijd.

te weigeren. Daarom is het van belang
deze afspraak in het huurcontract op

Meld een hennepplantage!

te nemen. U hoeft niet onverwacht

Heeft u een vermoeden van een

langs te komen. U kunt van tevoren

hennepplantage in uw verhuurde woning

bellen om te melden wanneer u langs

of bedrijfspand? Blijf er niet mee lopen,

komt. Controleer iedere ruimte in de

maar meld wat u weet bij de politie, ook

woning want een kleine kamer kan al

als u twijfelt. U kunt bellen naar de politie

winstgevend zijn.

(0900-8844), maar anoniem melden kan
ook via Meld Misdaad Anoniem (0800-

Hoe herken je een hennepplantage

7000).

Aan de buitenkant kun je niet altijd zien
wat er in een pand gebeurd, maar er zijn
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Kijk bij ondernemers of het bedrijf
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