Hoe voorkomt u zakkenrollen
of diefstal van uw tas?
Belangrijke telefoonnummers en websites

Bellen met de politie
Politie - spoed

112

voor doven en slechthorenden

0900 – 8112

Geen spoed, wel politie?

0900 – 8844

voor doven en slechthorenden

0900 – 1844

Informatie en aangifte doen

0900 – 8844

voor doven en slechthorenden

0900 – 1844

Hulp en informatie via internet
www.politie.nl
www.politie.nl, onderwerp Zakkenrollen
www.slachtofferhulp.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl

www.politie.nl

Negen tips om zakkenrollen of diefstal
te voorkomen

Hoe voorkomt u zakkenrollen of diefstal van uw tas?
Zakkenrollen of diefstal van uw tas is erg vervelend. U bent uw geld kwijt en u

1. Draag uw portemonnee altijd dicht bij uw lichaam.
Bijvoorbeeld in uw binnenzak.

moet zaken snel regelen, zoals bankpas blokkeren, sleutels laten namaken of sloten vervangen. In deze folder staan negen tips waarmee u diefstal voorkomt. Het
zijn eenvoudige tips die het dieven erg moeilijk maken om van u te stelen.

2. Neem niet meer geld mee dan u nodig hebt.
Gebruik uw pinpas voor grote bedragen. Bewaar nooit een pincode

Wat moet u doen als uw portemonnee of tas toch gestolen is?

bij uw pinpas.

1. Kijk eens in struiken of prullenbakken in de buurt van waar u bent bestolen. Een
dief haalt vaak alleen spullen uit uw portemonnee of tas die voor hem/haar

3. Belt u met uw mobiele telefoon op straat, houd dan uw omgeving
goed in de gaten.

waardevol zijn. En gooit de rest daarna snel weg.
2. Zijn uw bankpas(sen) en/of creditcard gestolen? Neem dan direct contact op met uw
bank om de pas(sen) te blokkeren.

4. Zorg dat uw tas altijd dicht is.
Draag uw tas met de schouderriem om uw schouder en nek. Zorg

3. Is uw mobiele telefoon of tablet gestolen? Neem dan direct contact op met uw
provider om deze te blokkeren

dat de tas vóór u hangt. Draag de sluiting tegen uw lichaam.
5. Maak uw tas niet vast aan het stuur van uw fiets. En doe uw tas
niet in de mand van uw fiets of rollator. Zorg dat u altijd zicht
hebt op uw tas.
6. Wordt u aangesproken door een onbekende? Wees dan alert.
Een medeplichtige slaat dan vaak zijn slag.
Doe altijd aangifte!
7. Knoeit iemand op uw kleding, maak dit dan zelf schoon en wijs hulp
van een vreemde resoluut af.

Doe altijd aangifte als uw portemonnee of tas gestolen is! De politie kan de daders
en uw gestolen spullen alleen opsporen als u aangifte doet. U kunt op twee manieren
aangifte doen:

8. Let extra goed op uw spullen op plekken waar veel mensen zijn
(openbaar vervoer, markten, winkelstraten en evenementen).
9. Gaat u kleren of schoenen passen in een winkel?

1. Maak een afspraak via telefoonnummer 0900 – 8844.
2. Doe aangifte via internet. Ga hiervoor naar www.politie.nl/aangifte.

Betrapt u een dief?

Let dan extra goed op uw spullen. Neem uw tas altijd mee in de

Zakkenrollen gebeurt vaak ongemerkt. Ziet u toch iets verdachts in de buurt, bel dan

paskamer.

altijd 112. Noteer het signalement van de verdachte persoon of het kenteken van de
verdachte auto. Geef dit door aan de politie. Blijf rustig. Neem geen risico’s! Meld uw
naam, uw woonplaats, het adres en wat er precies aan de hand is.

