Om extra exemplaren van deze folder te bestellen,
stuurt u een e-mail naar infodoc@ibz.fgov.be of een fax
naar 02 557 35 22.
De folder is ook beschikbaar op www.besafe.be

Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Waterloolaan 76
1000 Brussel

T 02 557 33 99
F 02 557 33 67

vps@ibz.fgov.be
www.besafe.be

V.U.: Philip Willekens, Waterloolaan 76, 1000 Brussel - 2012

Niet iedereen gaat met even goede bedoelingen de straat
op. Zelf kun je echter al heel wat doen om te voorkomen
dat je het slachtoffer wordt van een gauwdiefstal.
Nieuwsgierig ? Open dan vlug deze folder.

STOP
Pickpocket !

Vermijd om slachtoffer te worden van een
gauwdiefstal, volg volgende tips :

- Draag horloges, kettingen en andere sieraden op
een discrete manier.
- Beperk de hoeveelheid contact geld.

-S
 luit altijd goed je handtas en draag ze tussen arm
en lichaam met de sluiting naar de binnenzijde.
- Steek je portefeuille nooit in je achterste broekzak
of je rugzak. Liever in je binnenzak of broekzak vooraan.
- L aat je handtas of rugzak nooit onbeheerd achter
wanneer je winkelt of uitgaat.
-H
 ou je abonnement, rittenkaart
of geld klaar als je het openbaar
vervoer gaat nemen.
-P
 ersoonlijke zaken en documenten die je niet hoeft
bij te hebben, laat je beter thuis.
-B
 ewaar je bankkaarten, sleutels en documenten
waarop je adres vermeld wordt nooit samen.
Bewaar ook geen codes bij je kaarten, maar leer ze
uit het hoofd.
- L et er bij gebruik van je bankkaart op dat niemand
meekijkt bij het intikken van je code.

-W
 ees op je hoede bij grote drukte of als er plots
opschudding in je omgeving ontstaat.
-G
 auwdieven werken vaak in team: de ene zorgt
voor afleiding terwijl de andere steelt. Wees dus
waakzaam als onbekenden je aanspreken of - ‘per
ongeluk’ tegen je botsen.
Ben je ondanks alles toch het slachtoffer geworden van
een gauwdiefstal, doe dan steeds aangifte bij de politie !
Nuttige nummers
Politie: 101
Internationaal noodnummer: 112
Securail: 0800 30 230
Veiligheid in NMBS-stations.
Cardstop: 0
 70 344 344
Om je bank- en/of kredietkaart te blokkeren.
Doc Stop : 00800 2123 2123
Om je identiteits- en reisdocumenten te
blokkeren.

