Preventie, een goede gewoonte!

Voorkom diefstal
uit je auto !

Jaarlijks worden er in ons land meer dan 90.000 diefstallen uit auto’s
geregistreerd. Veel diefstallen kunnen nochtans eenvoudig voorkomen
worden.
Wil je vermijden dat ook jij slachtoffer wordt? Volg dan de tips uit deze folder.

Veilig Parkeren
	Parkeer je wagen bij voorkeur in een garage of op een andere veilige plaats, die
goed verlicht is en niet afgelegen.

Goed afsluiten
	Sluit je wagen steeds zorgvuldig af, ook al is het maar voor even of staat je wagen
op een privéterrein. Vergeet naast de portieren ook zeker niet om ramen, open dak
en koffer goed te sluiten.
	Wist je dat diefstal uit een wagen die niet op slot was voor de verzekering geen
diefstal is. In dat geval is er dus ook geen vergoeding!

Waardevolle voorwerpen
• Neem altijd alle waardevolle voorwerpen uit de wagen: GPS, gsm, laptop,
handtas, portefeuille, jas, fototoestel, sleutels… Kan je ze niet meenemen, onttrek
ze dan uit het zicht en berg ze op in de koffer. Leg ze bij voorkeur al in de koffer
wanneer je vertrekt. Zo kan je niemand in verleiding brengen.
• Verwijder ook de GPS-houder en veeg de zuignapafdruk uit. Deze afdruk is voor
dieven een goede aanwijzing dat er zich een GPS in de wagen kan bevinden.
• Schakel bluetooth en wififunctie van je GPS, laptop, gsm… uit zodat dieven dit
signaal niet kunnen opvangen.
• Gebruik de PIN-code op je GPS. Deze optie is vaak voorzien maar niet standaard
geïnstalleerd. Stel deze functie in zodat de GPS na diefstal niet meer bruikbaar is.
• Is er niets waardevols in de wagen te vinden, toon dit! Laat je handschoenkastje
en kofferzeil open.
• Hou tot slot een inventaris bij van de serienummers, merk en type van al je
waardevolle voorwerpen. Maak eventueel ook foto’s van deze voorwerpen.
Doe dit ook voor je GPS, laptop, IMEI-nr van je gsm (*#06#),… Het serienummer
en IMEI-nr zijn unieke nummers waardoor de politie de teruggevonden gestolen
goederen vlugger kan toewijzen en terugbezorgen aan de rechtmatige eigenaar.

Boorddocumenten
• Neem altijd alle boorddocumenten mee (inschrijvingsbewijs,
gelijkvormigheidsattest, het geldig keuringsbewijs en je verzekeringspapieren).
Deze zijn veel waard in het criminele circuit. Dieven breken in om ze te stelen,
wees hen te slim af. Gebruik hier voor de boorddocumentenhouder. Je kan deze
gratis bestellen via www.besafe.be
• Neem kopies van je boorddocumenten en bewaar deze thuis op een veilige
plaats. Zo beschik je over de nodige gegevens indien je boorddocumenten toch
gestolen worden en je daarvan aangifte doet bij de politie.

Sacjacking
Om te vermijden dat je slachtoffer wordt van diefstal uit je wagen terwijl je in je wagen
zit, hou je best rekening met volgende tips:
•B
 erg bagage en andere spullen op in de koffer of leg ze op de grond. Laat in elk
geval niets in het zicht liggen op zetels of dashboard.
•S
 luit deuren en als het kan ook je ramen als je rijdt.
•W
 ees steeds alert als iemand je dwingt te vertragen of stoppen. Laat ruimte om
te manoeuvreren.
• L et extra op: in de buurt van kruispunten, verkeerslichten, verkeersdrempels,
wanneer je in een file staat en wanneer voetgangers of tweewielers zich bizar in
het verkeer gedragen.
• Ben je toch slachtoffer, gebruik je claxon! Bied geen weerstand bij geweld en doe
altijd aangifte bij de politie.

Toch slachtoffer?
Ben je, ondanks alle voorzorgen, toch het slachtoffer van diefstal, ga dan zo snel
mogelijk naar een politiedienst, indien mogelijk met de identificatiefiche van je voertuig
en gestolen goederen bij de hand.
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