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Beste ,

BERICHT van de Politie Zone Grens (PZG):
Recentelijk hebben er zich twee autodiefstallen voorgedaan van het merk BMW , Xseries.
Dit in Essen en Roosendaal.

De dievenbende is gespecialiseerd in het ontvreemden en exporteren van deze type
van wagens.
Meestal gebeuren de diefstallen 's nachts aan de woningen.
Daarbij kunnen ze jullie woning binnendringen om de autosleutels te zoeken

en nadien de wagen te stelen van jullie oprit.
Voor zij die een dergelijk voertuig bezitten willen wij vragen:










Laat uw voertuig niet achter op een onverlichte of verlaten plaats. Indien u
thuis bent, zet uw wagen steeds in de garage.
Sluit alle vensters en alle deuren, ook uw koffer zelfs als u maar voor een
korte tijd de wagen verlaat.
Draai uw wielen in de richting van de stoeprand en zet uw stuurslot op.
Indien uw wagen uitgerust is met een alarm - of anti-diefstal systeem,
ACTIVEER dit.
Al deze tips gelden ook als u de wagen in uw garage plaatst. Sluit dan ook alle
toegangen tot de garage af (poort oprit) evenals de garagepoort zelf.
Leg binnenshuis (bij afwezigheid of 's nachts) uw sleutels niet op een
zichtbare of zeer evidente plaats.
Haal de boorddocumenten uit het voertuig. Controleer ook regelmatig of uw
boorddocumenten nog steeds in het voertuig aanwezig zijn. Stel dit niet uit tot
u naar de technische controle moet of tot de dag dat u uw verzekeringsbewijs
vervangt.
Laat nooit uw reservesleutels in het voertuig.

Deze tips kunnen door iedere auto-eigenaar toegepast worden.
Mvg
Sven Vleugels, Hoofdinspecteur (HINP)
Samen staan we sterk !
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