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Wie belt aan?
Let op voor
listige dieven !

www.vps.fgov.be

Laat u niet
in de luren leggen !

Enkele
handige tips
Vergeet niet dat het uw huis is !

n

Kent u de persoon die aanbelt niet,
volg dan aandachtig de tips hieronder.

Bewaar liefst geen grote sommen geld of
waardevolle voorwerpen thuis. Wat er niet
is, kan niet gestolen worden. Plaats het geld
op een rekening en uw waardevolle voorwerpen in een kluis bij de bank.

n

n

huis hebt, toon aan niemand waar u deze

n

n

Een echte politieagent?
Een politieagent draagt een uniform en
heeft altijd een dienstkaart met een foto bij.
Hij verplaatst zich bijna altijd met de wagen
en draagt ook een dienstwapen. Hij zal u
niet verplichten de deur te openen. Hij zal u
aanraden 101 te bellen.

n

Een echte werknemer van een gas-,
elektriciteits-, of andere maatschappij?
Ze tonen automatisch hun dienstkaart met
foto. Ze verplaatsen zich met de wagen van
de maatschappij. Meestal dragen ze een
uniform. Ze vragen nooit geld voor hun
diensten ter plekke.

Vooraleer u de deur opent:

Indien u toch waardevolle voorwerpen in

verbergt.

Hoe herkent u …

Weet wie aanbelt.
Kijk door een raam of kijkgaatje, gebruik een
deurketting of de parlofoon. Twijfelt u bij
de bedoelingen van uw bezoeker? Houd uw
deur dicht en op slot.

n

Staat een politieagent, iemand van een
gas-, elektriciteits-, of andere maatschappij voor de deur?
Vraag een dienstkaart. Aarzel niet deze
dienstkaart onder de deur te laten schuiven.
Heeft de persoon geen dienstkaart? Niet
opendoen.

n

Vraag het
dienstvoertuig
te zien.

n

Hebt u nog steeds twijfels, vraag de
persoon dan een afspraak te maken per
telefoon.
Bel zelf een vertrouwenspersoon op of de
politie (101).

Houd deze kaart bij de hand.
Hang ze bijvoorbeeld aan de binnenzijde
van de voordeur.

Weiger de toegang tot uw huis
aan onbekenden die …
n

Huis-aan-huis verkoop doen

n

Die een voorwendsel gebruiken:
vraag om te drinken, gebruik van de telefoon
of toilet, …

