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Geachte Binleden,
Om jullie niet te overrompelen met een teveel aan BIN-Flashen na elkaar,
maar om jullie de waarschuwingen van de Politie toch door te geven,
hebben wij de laatste drie Flashes op één blad gezet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Op 15/9/2012 hebben onze Politie-diensten kennis gekregen van 4 diefstallen in
woning.
Hierbij ging het telkens om appartementen in Kalmthout die bezocht werden.
Hierbij werd via het terras binnengedrongen in de woning.
Tijdstippen feiten: tussen 14:00 en 22:30u
Indien u uw woning verlaat: Doe alles slotvast.
Ook deuren of ramen die via een terras op een verdieping toegankelijk zijn.
Onze verdachte heeft blijkbaar geen hoogtevrees !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

De FOD Economie waarschuwt voor valse medewerkers van de
Kruispuntbank van Ondernemingen
Brussel, 17 september 2012 â€“ De FOD Economie heeft melding gekregen van een vermoedelijk
frauduleuze activiteit
in de streek van Kalmthout: een persoon stelt zich voor als medewerker van de Kruispuntbank van
Ondernemingen
en probeert vervolgens een financieel product te verkopen.
De FOD Economie benadrukt dat zij haar medewerkers van de Kruispuntbank van Ondernemingen nooit op
de baan stuurt.
We raden aan om voorzichtig om te gaan met mensen die zich toch als medewerker aanbieden
en bepaalde financiële diensten proberen te verkopen.
Personen die huis-aan-huis verkopen moeten overigens aan verschillende voorwaarden voldoen:
ze moeten zich onder andere kunnen identificeren met een door de FOD Economie uitgereikte vergunning
en ook duidelijk kunnen aantonen waarvoor ze komen.
Belangrijk om hier aan toe te voegen is dat de consument steeds 14 werkdagen bedenktijd heeft om alsnog
van de aankoop af te zien.
Neem bij de minste twijfel contact op met de lokale politie.
Voor meer informatie:
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Chantal De Pauw â€“ Woordvoerster
Adres: City Atrium, Vooruitgangstraat 50 te 1210 Brussel
Tel.: 02 277 76 64 / E-mail: chantal.depauw@economie.fgov.be
www.economie.fgov.be

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gelieve mee uit te kijken naar volgende voertuigen:
Audi A4 berline van donkere kleur voorzien van nederlandse nr.plaat gelijkend op PB-96-ZX
Dit voertuig werd recent opgemerkt te Essen op het Spijker.
BMW 3-serie, van witte kleur voorzien, met nederlandse nummerplaat 84-TT-D5
Dit voertuig werd op 21/09/’12 omstreeks 03:00u opgemerkt te Wuustwezel.
In beide gevallen gedroegen de inzittenden van deze voertuigen zich verdacht.
Bij aantreffen: Gelieve Politie in kennis te stellen
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Als u iets verdacht hoort of ziet, aarzel aub niet, ... bel ons op nummer

101

of 03/620.29.29

Mvg
Sven Vleugels Hoofdinspecteur
Politiezone Grens
03/620.29.29
email: sven.vleugels@pzgrens.be
website: www.pzgrens.be

Samen staan we sterk !
101 – 112 – 03/620.29.29.
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN: SAMEN VEILIG

