Essen, 31 juli 2018

Naar aanleiding van 5 diefstallen uit voertuigen van het merk Volkswagen in onze politiezone
sturen wij deze preventietips.

Diefstal uit voertuig
Dieven richten zich voornamelijk op relatief kleine voorwerpen die vaak in de wagen
achtergelaten worden en die dieven gemakkelijk kunnen meenemen, zoals een gsm, gps,
laptop, fototoestel, zonnebril...
Sommige dieven gaan gericht op zoek naar onderdelen uit de auto: een vaste gps,een
autoradio of zelfs een airbag. Airbags worden vooral gestolen aan de kant van de
bestuurder, omdat ze daar het snelst te demonteren zijn. Later worden ze dan
doorverkocht als wisselstukken.
Momenteel zien wij dat het vooral de ingebouwde gps-toestellen van het merk
Volkswagen zijn die gestolen worden.
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Diefstal voorkomen
U kunt er natuurlijk ook voor zorgen dat uw auto niet aantrekkelijk is om uit te stelen.
· Parkeer bij voorkeur in een garage of een andere veilige, drukbezochte en goed
verlichte plaats.
· Sluit uw wagen altijd goed af: niet alleen de portieren, maar ook de ramen, het open
dak en het kofferdeksel. De bedoeling hiervan is niet alleen om het de dief moeilijk te
maken; als u de wagen open laat en er wordt iets gestolen zonder sporen van braak,
zal uw verzekeringsmaatschappij dat niet aanzien als diefstal.
· Neem altijd uw boordpapieren mee, want die zijn – ook zonder de auto – geld waard
voor criminelen.
· Verwijder altijd uw gps en gps-houder uit de auto en veeg de zuignapafdruk uit.
· Verwijder ook alle andere waardevolle spullen. Om te laten zien dat er niets in de auto
zit, kunt u ook het handschoenkastje open laten staan.
· Schakel altijd de blue-tooth en wifi-functie van uw gps, laptop of gsm uit. Op die
manier voorkomt u dat potentiële dieven het signaal opvangen en achterhalen dat er
een waardevol toestel in uw wagen verborgen ligt.
· Voorwerpen die toch in de auto moeten blijven liggen, legt u het best al bij uw vertrek
in de koffer en niet pas op de plaats van aankomst.
· Houd een inventaris bij van serienummers van al uw waardevolle voorwerpen.
· Gebruik de pincode op uw gps-toestel.

Wat moet u weten als u toch slachtoffer wordt?
· Doe steeds aangifte bij de politie.
· Blokkeer uw bank- en kredietkaarten via CARDSTOP 070 344 344.
· Blokkeer uw identiteitsdocumenten via DOCSTOP 00800 2123 2123.
· Verwittig uw verzekeraar.
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