Maak het straatrovers
niet makkelijk

Op straat beroofd worden van uw mobiele telefoon, smartphone
of zojuist gepinde geld? Dat wil niemand meemaken. U raakt niet
alleen waardevolle spullen kwijt, maar zo’n ernstig incident kan
ook vervelende na-effecten voor u hebben. Maar u kunt iets doen.
Wees u bewust van het feit dat er mensen zijn die minder goede
bedoelingen hebben en uit zijn op uw waardevolle spullen.

• Berg waardevolle spullen niet op één plek bij elkaar op.
• 	Bewaar geld zo dicht mogelijk op uw lichaam, bijvoorbeeld in een
afgesloten binnenzak.
• Draag uw tas aan de voorzijde van uw lichaam.
• Vervoer uw tas niet los in een fietsmand.
• Wees altijd alert op uw omgeving, ook als u belt of sms’t.
• 	Pin zo mogelijk overdag en waar mogelijk bij een pinautomaat in een bank.
• Ga tijdens het pinnen nooit in op hulp van vreemden.
• 	Spreekt een onbekende u aan? Wees op uw hoede: een ‘collega’ van deze
persoon kan toeslaan terwijl u wordt afgeleid.
• 	Noteer het IMEI nummer van uw telefoon. Dit vergroot de kans dat u toestel
wordt teruggevonden.
Bent u getuige van een straatroof of ziet u iets verdachts? Bel direct het
alarmnummer 112.

Wordt u toch beroofd?

• Raak niet in paniek.
• 	Kunt u niet vluchten of om hulp roepen? Biedt dan geen verzet; vooral niet
als de daders gewapend zijn.
• 	Geef wat ze vragen. Geld en goederen zijn vervangbaar. Vasthouden van uw
tas, portemonnee of telefoon vergroot de kans op gebruik van geweld en
dus de kans op letsel.
• 	Neem zoveel mogelijk kenmerken van de daders op (lengte, kleding, spraak,
enzovoorts, dat is later van belang bij de aangifte).
• 	Bel direct na de beroving 112 of vraag iemand dit alarmnummer te bellen.
• Blokkeer uw (bank)passen.

Doe altijd aangifte!

De politie doet er alles aan om straatrovers op te sporen en te arresteren.
Bent u slachtoffer van straatroof? Doe dan altijd aangifte. Via telefoonnummer
0900-8844 spreekt u af hoe, wanneer en waar u de aangifte kunt doen.
Uw informatie geeft ons een beter beeld van deze criminaliteitsvorm.
Zo kunnen wij deze weer beter bestrijden.
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Meer informatie vindt u op www.politie.nl > onderwerp straatroof
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