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Beste BIN-leden,
19 Mei 2016:

Diefstal uit tuinhuizen
Tijdens de nacht van 17 op 18 mei werden te
EssenHoek een aantal tuinhuizen bezocht door
inbrekers. De inbraken vonden plaats in de
Moerkantsebaan en de Spillebeekweg.
De dader(s) hadden het gemunt op werkmateriaal
en fietsen.
Beveiliging van tuinhuizen wordt vaak over het hoofd gezien maar
vaak zijn daar waardevolle voorwerpen aanwezig, zoals fietsen,
elektrisch gereedschap, tuingereedschap, e.d. aanwezig.
Ook kunnen inbrekers daar hulpmiddelen vinden die het inbreken
vergemakkelijken, zoals ladders, boormachines, schroevendraaiers, e.d.
Hierbij een aantal tips om uw tuinhuis te beveiligen:
Zorg dat uw tuinhuis kan afgesloten worden.
Plaats eventueel schrikverlichting in de omgeving van uw tuinhuis.
Zorg dat waardevolle voorwerpen aan het zicht onttrokken zijn.
Tevens willen wij er op wijzen dat er gratis gebruik kan gemaakt
worden van onze dienst Diefstalpreventie. Een aanvraag hiervoor
kan op onze website www.pzgrens.be, via uw wijkagent of op ons
onthaal worden aangevraagd.
-------------------------------------------------------------------------------------

Phishing!

Wederom proberen onbekenden via phishing u op te lichten.

Ditmaal wordt een mail verspreid die blijkbaar afkomstig is van ING,
alsook eentje onder de naam van KBC.
De mail vermeldt dat ING een nieuwe betaalpas introduceert en dat
deze online kan aangevraagd worden.
De aanvraag kan kosteloos gebeuren via een bijgevoegde link.
Indien er geen aanvraag geschiedt voor 23 mei zal de betaalpas
automatisch aangevraagd worden en worden 21.75€ kosten
aangerekend.
Vanzelfsprekend betreft dit een vorm van phishing en hebben de
vernoemde (echte) banken hier niets mee te maken.
Laat u niet vangen aan dergelijke praktijken en verwijder de mail.
Een gewaarschuwd man/vrouw is er 2 waard!
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Samen staan we sterk !
101 – 112 – 03/620.29.29.
B
POL I TIE
N
Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

BIN : SAMEN VEILIG !

