Autodiefstal
Luister

De meeste feiten rond autodiefstal, hebben te maken met diefstal uit wagens. Vaak is de
eigenaar nonchalant en vergeet hij de auto af te sluiten. Of soms blijven waardevolle zaken achter
en dat is verleidelijk voor een dief. Diefstal van of uit je wagen kan je misschien niet altijd
voorkomen, maar er zijn toch heel wat praktische tips om preventief te handelen. Samen met de
gemeenschapswachten en de lokale politie organiseert de stad verschillende acties om de
burgers te sensibiliseren.
Samen met Carglass organiseert de stad autograveeracties tegen autodiefstal.

Tips
Parkeer je auto op een goed verlichte, niet afgelegen
plaats of in een -bewaakte- garage.
Sluit je wagen altijd af en vergeet daarbij de ramen, de
koffer en het open dak niet.
Gebruik eventueel een stuurslot. Bedenk dat de kans
groot is dat je verzekering bij diefstal niet tussenkomt als
je wagen niet is afgesloten. Je riskeert bovendien een
boete.
Laat nooit waardevolle zaken in de auto liggen. Berg ze op
in de koffer of in het afgesloten handschoenkastje.
Haal steeds je boordpapieren uit de wagen. Ze worden
vlot verhandeld op de zwarte markt. Bewaar er thuis ook
steeds een kopie van.
Let goed op je autosleutels. Bij diefstal of verlies vergroot
het risico op diefstal. Zeker met afstandbediening is het
makkelijk om uit te zoeken bij welke auto de sleutel past.
Leg tijdens het rijden geen waardevolle voorwerpen op de
passagierszetel. Sack-jacking (of handtassenroof) is zo
gebeurd!
Let op met de nieuwste technologie! Verwijder niet alleen je gps-toestel maar haal ook de
houder weg en wis de sporen van de zuignap. Schakel bluetooth- en wififuncties van gps,
laptop of gsm uit zodat dieven geen signaal kunnen ontvangen.
Ben je toch slachtoffer, doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie (T 015 464 464).
Neem zoveel mogelijk identificatiemateriaal van je auto en informatie over de gestolen
voorwerpen mee.
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