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DRUKKE PERIODE – VOORKOM EEN AANTAL VALKUILEN 

 

  

Feit  + beschrijving : 
 

De kerst- en nieuwjaarperiode is traditioneel druk voor handelaars en 
winkeliers. De politie wenst de handelaars attent te maken voor een 
aantal risico’s. 

 Diefstal geld uit de kassa 
 Valse biljetten 

 Wisseltruc  

mailto:bin-deerlijk@skynet.be


Kassabeheer 

Ondanks het gebruik van bankkaarten, zijn er 
toch wel wat klanten die betalen met cash geld.  

Het spreekt voor zich dat het afromen van de 
kassa op geregelde tijdstippen een goede tip is. 
Daarnaast wordt geadviseerd om uw kassa niet 
open te laten en deze niet in de onmiddellijke 
omgeving van de deur te plaatsen. 

 

Valse bankbiljetten 

In drukke tijden worden vaak valse of namaak 
bankbiljetten aangeboden. Wees daar alert voor. 
Maak gebruik van een specifiek detectietoestel 
om de bankjes te controleren.   

Geen dergelijk toestel ?  Weet dat u manueel 
perfect kunt nazien of een biljet vals blijkt te zijn. 

In de eurobankbiljetten zijn verschillende echtheidskenmerken verwerkt. 
Met behulp daarvan kunt u in een oogopslag een echt bankbiljet 
herkennen. 

Voel de verhoogde druk: door de drukprocedures voelen de bankbiljetten 
bijzonder aan. 

Kijk naar het bankbiljet en houd het tegen het licht: het watermerk, de 
veiligheidsdraad en het doorzichtcijfer worden zichtbaar. Deze drie 
kenmerken zijn alle aan de voor- én achterzijde van een echt bankbiljet 
te zien. 

Kantel het bankbiljet: aan de voorzijde ziet u de verspringende 
afbeelding in het hologram. Aan de achterzijde ziet u de glanzende band 
(op de biljetten van € 5, € 10 en € 20) of het van kleur veranderende 
waardencijfer (op de biljetten van € 50, € 100, € 200 en € 500). 



Controleer altijd meerdere kenmerken. Het kost maar een paar 
seconden om een bankbiljet te controleren. U hoeft alleen maar te 
voelen, kijken en kantelen. 

 

Wisseltruc  

De wisseltruc is een methode waarbij de koper 
verwarring sticht bij het ontvangen van het 
wisselgeld. Vaak wordt gevraagd om ontvangen 
geld nogmaals te wisselen …. De oplichter kan 
zowel man als vrouw zijn en is meestal van 
vreemde origine. 

Volgende principes verkleinen het risico : 

1. Wissel het geld vanuit uw kassa. Deponeer eerst het ontvangen 
geld in de lade en wissel dan pas het geld. Altijd het geld terug in 
de kassa steken – daarna pas teruggeven.  

2. Twijfels inzake aanbieden van een groot biljet door een niet-vaste 
klant bij een kleine aankoop ? Zeg dat u onvoldoende wisselgeld 
hebt. Vraag om te betalen via een terminal. 

 

   

 Bijkomende info en tips : 

 
Mogen wij bij deze vragen om eventuele 
camerasystemen voorafgaandelijk nog eens na 
te zien.   
Van een bewakingscamera wordt namelijk 
verwacht dat … 
- de beelden scherp zijn  
- camera’s gericht zijn naar de cruciale ruimtes  
- het zicht van de camera vrij is  
-  alles opgenomen wordt voor langere duur  
- het pictogram aan de deur duidelijk maakt dat     
  er gefilmd wordt in de handelszaak 
 



  

Opmerking voor niet-leden BIN : 
 

Bin-berichten zijn 8 dagen na verspreiding te raadplegen op PZ GAVERS - BIN BERICHTEN 

 
Inwoner van Deerlijk of een handelszaak/bedrijf in onze gemeente ? 
Toevallig als niet-lid een BIN-bericht ontvangen ?   
 
Wenst u ook gratis als eerste  deze berichten in uw mailbox ?   
Download het toetredingsdocument hier en bezorg het bij de 
politie/gemeentebestuur/hoofdcoördinator. 

 

Toetredingsdocument 
 

Wenst u toe te treden tot onze Facebook-pagina ?  

 

 BIN-Deerlijk facebook-pagina 

 

 

https://www.politie.be/5458/downloads/bin-deerlijk-berichten
http://www.lokalepolitie.be/sites/5458/images/lin/bin-deerlijk-toetredingsdoc.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=1728374714150788&ref=br_rs

