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Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

(Kammenstraat-Hondsberg-Hemelrijkweg-Lazaret-Schuurblok-Kloosterstraat-GrensstraatHandelsstraat-Hemelrijklaan-Schepen Veraartstraat-Statievelden)

Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29 (zie ook: www.binkammenstraat.tk )
Rekeningnummer voor BIN-lidmaatschap: BE79-7795-9630-7433
Geachte BIN-leden,
Er circuleert via het internet een oproep, wanneer je ooit gedwongen wordt om geld af te halen aan
een geldautomaat, om nadien te overhandigen aan uw belager, dat je dan je code omgekeerd moet
intikken. (vb: 4321 i.p.v. 1234) Dan zou er wel geld uit de automaat komen, maar ondertussen zou er
bij de bank en bij Politie ook een alarm afgaan, zodat zij je direct ter hulp kunnen komen.
DIT IS DUS HELEMAAL NIET WAAR!
Er gaat helemaal géén alarm af. Je krijgt alleen maar een foutmelding.

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID : Dit is weer zo’n VALS bericht, het betreft een HOAX.

WAT IS EEN HOAX?
Met de toename van het aantal internetgebruikers die een elektronische postbus bezitten, hebben een
paar ‘slimmeriken’ een nieuwe pest via het elektronisch berichtenverkeer uitgevonden: de “hoax”.
Het VAN DALE woordenboek verklaart HOAX als een e-mailbericht met een onterechte
viruswaarschuwing.
“Hoax” is een Engels woord dat grap betekent. Een “hoax” is dus verkeerde, vervallen of
oncontroleerbare informatie, die spontaan door Internauten wordt verspreid.
De “hoax” kunnen de meest gevarieerde vormen aannemen en verband houden met alle onderwerpen
die een positieve of negatieve emotie bij de Internaut kunnen opwekken. Te weten: valse
virusalarmen, valse beloften, valse winsten –om het even welke-, valse solidariteitsketens, etc. etc.
Wie heeft nog nooit zo’n bericht ontvangen van een vriend, een familielid of van een collega?
Het principe is heel eenvoudig: de ontwerper van de “hoax” stuurt die naar enkele personen. Die
personen gaan op hun beurt het bericht naar hun contacten sturen enz. Als iemand een “hoax”
ontwerpt en die naar 10 contacten stuurt en die 10 contacten allen de hoax naar 10 contactpersonen
sturen, dan zijn er in 2 stappen al 110 personen ‘besmet’. Dit laatste gegeven toont duidelijk de
belasting voor het internet door hoax… en dat uiteindelijk voor niets.
Bovendien heeft dat soort van berichten de hardnekkige eigenschap te blijven voortbestaan.
Na meerdere keren de wereld rond te zijn gegaan, kunnen ze na jaren plots weer opduiken.

Zend zulke berichten zelf nooit niet door. Contacteer desnoods uw BIN-bestuur hierover, of
dat je te maken hebt met een HOAX of een echt bericht.
Uw BIN-bestuur zal dit nachecken en je antwoorden.

Welke maatregelen kunnen wij wel hanteren bij het afhalen
van geld?

•

De manier waarop een dief de pincode van een bankkaart probeert te verkrijgen kan gaan
van meekijken over de schouder om de code te kunnen afkijken, aandacht afleiden om uw
kaart te kunnen bemachtigen, een kleine bewakingscamera installeren tot knoeien met het
toetsenbord.
Wees voorzichtig wanneer u geld afhaalt aan de automaat :
• TIPS:
- Leer steeds je code vanbuiten. Zo hoef je niet telkens op je spiekbriefje te kijken.
- Kijk rond in de buurt van de automaat of er geen onbekenden rondhangen. Aarzel
niet om later terug te komen indien u de situatie niet vertrouwt.
- Als de automaat van je vertrouwde bank plots een ander uitzicht heeft, kan het zijn
dat er "skimming-apparatuur" is geplaatst.
- Indien mensen te dicht bij u staan wanneer u geld wil afhalen, vraag hen dan om
wat afstand te nemen of u voor te gaan.
- Scherm de automaat af voor vreemde blikken met je lichaam en houd je vrije hand
boven het klavier als je je code intikt.
- Laat u niet afleiden door derden. Wantrouw onbekende personen die je spontaan
willen "helpen".
- Tel je geld niet na op straat.

Met vriendelijke groeten,
Sven Vleugels HINP (Hoofdinspecteur PZG)
en uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN : SAMEN VEILIG.

