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PREVENTIETIPS DIEFSTAL AANHANGWAGENS:
Sinds enige tijd krijgen we in onze Politiezone te maken met diefstallen van
aanhangwagens. De feiten vonden plaats in Essen maar ook Wuustwezel of
Kalmthout kunnen de volgende locatie zijn.
U kunt diefstal van uw eigen aanhangwagen bemoeilijken door de volgende tips :
Stal uw aanhangwagen altijd zoveel als mogelijk uit het zicht van de weg of een pad,
stal bij voorkeur uw aanhangwagen in de garage.
Voorzie uw aanhangwagen van een disselslot. Veranker uw aanhangwagen, indien
mogelijk, met een goed kettingslot aan wand of bodem (dit mag enkel indien Uw
aanhangwagen op privé terrein staat en niet op de openbare weg.)
Maak uw aanhangwagen uniek door het inslaan van een uniek nummer of code met
slagletters. Dit doet u op enkele strategische plaatsen zoals de boom en as.
U kan uw aanhangwagen ook laten graveren bij gespecialiseerde firma’s.
Maak extra gebruik van een wielklem om uw aanhangwagen beter te beveiligen.
Neem foto's van je aanhangwagen, dat maakt het makkelijker om het voertuig aan de
Politie te beschrijven bij een eventuele diefstal.
Hang er stickers met betrekking tot je woonplaats en/of je zaak op. Hoe opzichtiger de
Aanhangwagen eruit ziet, hoe minder interessant om te stelen(moeilijk verhandelbaar)
Gaat u met vakantie : probeer dan uw aanhangwagen niet in het zicht te plaatsen.
Stal het voertuig in een garage of stal hem bij buren of vrienden
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