
n registreer je waardevolle voorwerpen

Zet ze op hun nummer!

van de goederen die 
door de politie wordt 
teruggevonden, kan 
niet terugbezorgd 
worden aan de 
eigenaar!

90%



Voorwerp Merk Type Uniek (serie)nummer of merkteken Bijzondere kenmerken # foto’s Aankoopdatum

Gsm Samsung Smartphone, C30 IMEI: 123456789123456 Kras op scherm rechtsonderaan 2 01/01/2017

Ring Ongekend Zegelring, wit goud, 18 karaat Zegel met wapenschild en leeuwenkop Krassen ter hoogte van de zegel, geschatte waarde 1.000€ 4 Ongekend, erfenis

Smartphone

Tv

Laptop

Camera

Pc

Vul deze inventarislijst in en bewaar ‘m op een veilige plaats                                   Extra exemplaren op www.scheldeleie.be/over-ons/publicaties
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Waarom?

Iedereen heeft waardevolle voorwerpen in huis: juwelen, gsm, laptop,... Het is van 
groot belang om deze te inventariseren voor het geval je ooit het slachtoffer zou 
zijn van een inbraak. Want, 90 % van de goederen die door de politie wordt terug-
gevonden, kan niet terugbezorgd worden aan de eigenaar!

Wat?

* De meeste elektrische apparaten hebben een serienummer bv. fototoestel, tv en 
laptop. Met dit uniek nummer kan je het toestel identificeren. Vraag aan de ver-
koper of hij het serienummer van je nieuwe aankopen op de factuur wil schrij-
ven. Zo heb je altijd een tweede document om naar terug te grijpen.

* Een gsm heeft een uniek IMEI-nummer.

* Als het voorwerp geen serienummer heeft, kan je het zelf merken door er bv. je 
rijksregisternummer op aan te brengen. Markeren kan met stiften met onuitwis-
bare inkt, kraspennen, elektrische handgraveerders of door chemisch te graveren.

* Bij unieke stukken, kunstwerken en juwelen is markeren niet mogelijk. In dat 
geval is het aan te raden om foto’s te nemen van goede kwaliteit, uit meerdere 
invalshoeken en naast een lat om de grootte aan te geven.

Hoe?

Noteer nauwkeurig de (eventuele) serienummers en kenmerken van je waardevol-
le spullen. Gebruik hiervoor de inventarislijst aan de binnenkant van deze folder. 
Bewaar de ingevulde lijst op een veilige plaats.

Extra exemplaren kan je downloaden op 
www.scheldeleie.be/over-ons/publicaties


