KRIMINALFORSORGEN
RENBÆK FÆNGSEL
6780 Skærbæk
TELEFON 72 55 31 00
TELEFAX 72 55 32 00

Indsatte ______________________________________ afd.:_____________ har anmodet om at De får tilsendt

ANSØGNING OM B E S Ø G S T I L L A D E L S E

Ansøgningen udfyldes med blokbogstaver, og ALLE felter skal udfyldes.
Undertegnede:

Navn: ________________________________________________cpr.nr.:_____________________
Adresse: ____________________________________________

Postnr.: __________ By: ________________________ ansøger hermed om tilladelse til at besøge:

Indsattes navn: ________________________________ Tilhørsforhold:______________________
Jeg giver tilladelse til, at Renbæk Fængsel indhenter oplysninger om mig i Kriminalregistret. Jeg er bekendt med,
at det er strafbart at afgive urigtige oplysninger til det offentlige, jfr. Straffelovens § 163. Jeg erklærer samtidig, at jeg har gjort mig bekendt med nedenstående regler for besøget.
Dato:_____________________ Underskrift:______________________________________________

Denne ansøgning skal sendes direkte til Statsfængslet (ikke den indsatte), og skal være os i hænde senest tirsdag
før første besøg ønskes afviklet. Afgørelsen vil blive meddelt Dem via den indsatte.
Fængslets adresse er Renbæk Fængsel, Renbækvej 12, 6780 Skærbæk.
Kuverten mærkes: Besøgstilladelse, og må ikke indeholde andet end denne ansøgning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------forbeholdt fængslet-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Godkendt d.:

Bemærkninger:

underskrift

----- -------------------- -------------------- ----------
Klippes af og beholdes

Meddelelse til den besøgende:

De må forvente, at Deres medbragte genstande og yderbeklædning kan blive undersøgt, undersøgelsen kan
foregå med Narkohund.
De besøgende må medbringe ting, som den indsatte lovligt kan få udleveret. Tingene skal godkendes og undersøges af personalet, før den indsatte får dem udleveret.

Nydelsesmidler (tobak, kage, frugt og lignende) og madvarer som ikke kræver tilberedning, må medbringes
til brug for besøget. Drikkevarer må ikke medbringes. Drikkevarer/ flydende fødevarer til spædbørn kan dog
medbringes (f.eks. sutteflaske med mælk).
Det er strengt forbudt at indføre mobiltelefon, smartwatch, fotoapparat, medicin, narkotika, alkohol og
kontanter i fængslet. Der må ikke medbringes hunde eller andre dyr på fængslets område under besøget.
Besøgende under 15 år skal være, ledsaget af forældremyndighedsindehaver eller værge.
HUSK:
Besøgstider: Lørdag, søndag og helligdage fra kl. 09.00 – til kl. 16.30.
Senest ankomst til fængslet kl. 15.30.

-2Besøg til indsatte skal ske ved til – og framelding til receptionen på afdeling Arken, hvorigennem alle besøgende skal passere.
Der skal medbringes legitimation gerne med billede.

-3Overtrædelse af ovennævnte kan medføre tilbagekaldelse af besøgstilladelsen. De besøgende skal overholde
fængslets gældende regler, i tvivlsspørgsmål rettes henvendelse til personalet.

