
TABLET

€429

POLSHORLOGE

€175

CASH GELD€150

SMARTPHONE

€399

MP3-SPELER€159

LOOP NIET TE KOOP
met je waardevolle voorwerpen!



Hoe voorkom je dat je bestolen wordt?

MEER TIPS OP WWW.BESAFE.BE

Laat je waardevolle voorwerpen thuis als je die niet écht nodig hebt en 

loop niet te koop met wat je hebt.

Beperk de hoeveelheid contant geld en gebruik bij voorkeur je bankkaart.

Hou je zakken en bagage in het oog. Steek je portefeuille bij voorkeur 

in een (afsluitbare) binnenzak of broekzak vooraan. Draag je rugzak of 

handtas op drukke plaatsen steeds vooraan tegen het lichaam.  

Hou je vervoersbewijs of geld voor het openbaar vervoer klaar, zodat je je 

portefeuille niet moet uithalen wanneer iedereen het ziet.

Verdeel je documenten en waardevolle voorwerpen over meerdere zakken.

Bewaar je bankkaarten, sleutels en documenten waarop je adres vermeld 

wordt nooit samen.

Leer de codes van je kaarten uit het hoofd en let er op dat niemand 

meekijkt bij het intikken van je code.

Gauwdieven 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 en let goed op wanneer er plots opschudding 

ontstaat of op drukke plaatsen.



Toch slachtoffer?

Contacteer de politie en doe aangifte. Vermijd dat de schade groter wordt: 

blokkeer belangrijke documenten en kaarten: 

• Bank- en / of kredietkaarten via Card Stop: 070 344 344

• Identiteitskaart en reisdocumenten via Doc Stop: 00800 2123 2123

• Simkaart via je gsm-operator

Nuttige nummers bij noodgevallen:

• Politie: 101

• Internationaal noodnummer: 112

• Securail: 0800 30 230 (veiligheid in NMBS-stations)

‘T IS GAUW GEBEURD
Let op je waardevolle voorwerpen!



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. 
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WWW.BESAFE.BE

Nieuwsgierig?
Open dan vlug deze folder.


