Minder contant geld,
minder risico
Verklein de kans op een overval

Branches waar met veel contant geld wordt gewerkt, zoals de markt, zijn
aantrekkelijk voor overvallers. Ook lijkt het erop dat zij in woningen van
kleine ondernemers meer geld denken aan te treffen. Mogelijk omdat
deze groep thuis handelsgeld bewaart. Overvallers willen zo snel mogelijk
weg met zoveel mogelijk geld. Zorg dus dat er weinig geld is en dat het
lastig bereikbaar is. In deze flyer een aantal tips die de kans op een overval
kunnen verkleinen.
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Plaats de kassa in het zicht. Sociale surveillance demotiveert een potentiële overvaller.
Geen zichtbare aanwezigheid van geld in kassa, geldbak of buidel.
Room het geld, dat niet meer als wisselgeld nodig is, voortdurend af.
Zorg voor een degelijke kluis in de verkoopwagen met verankering.
Zorg dat er altijd iemand bij de kraam is die de kluis in nood kan openen.
Stop af te romen geld niet in eigen zak. Dit vergroot het persoonlijk risico voor geweld.
Stimuleer betalingen via een mobiel pinapparaat.
Scherm de achterkant van de kraam voldoende af en spreek onbevoegden aan.
Wees alert op verdachte types en bel alarmnummer 112 als ze nog aanwezig zijn.
Houd tijdens het opbreken van de markt de kassa/kluis voortdurend in de gaten.
Maak de kas op buiten het zicht van het publiek.
Stort de dagopbrengst meteen af bij een bank in de buurt.
Wees bij het naar huis rijden alert op verdachte situaties. Bel alarmnummer 112 als u het niet
vertrouwt of rij naar het dichtstbijzijnde politiebureau om achtervolgers af te schudden.
• Bewaar bij voorkeur geen geld in huis. Als u dat toch doet, vertel het dan aan niemand.

Toch een overval?

Mocht u toch het slachtoffer van een woningoverval worden volg dan het RAAK-principe:
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Rustig blijven. Overvallers komen niet voor mensen, maar voor geld.
Accepteren. Pleeg geen verzet. Ga er altijd van uit dat wapens echt zijn.
Afgeven. Geef wat de daders vragen. Geld en goederen zijn vervangbaar.
Kijken. Neem zoveel mogelijk kenmerken van de daders op (lengte, kleding, spraak etc.)

Denk na een overval aan onderstaande tips:
•
•
•
•
•
•

Let goed op hoe de overvallers vertrekken en in welke richting ze vluchten.
Bel direct 112 en houd daarna de telefoonlijn vrij.
Doe alles op slot. Laat niemand binnen of vertrekken tot de politie gearriveerd is.
Blijf overal van af. Zorg ervoor dat sporen niet worden uitgewist.
Doe altijd aangifte.
Praat erover! Ook met uw medewerkers en schakel zo nodig professionele hulp in.

Meer informatie vindt u op: www.politie.nl trefwoorden: ondernemers en overval.
• De volgende folders in de serie ‘Aanpak overvallen op ondernemers’ vindt u daar ook:
• Overvalbestrijding door politie en partners
• Overvalpreventietips voor ondernemers
• Daders opsporen: u kunt helpen
• Cameratoezicht

www.politie.nl

