Pas op voor smoesjes
aan de deur
• Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen. Oplichters vertellen vaak
mooie of juist heel zielige verhalen. Ze willen bellen, hebben geld nodig
of willen u iets geven. Of ze zeggen dat ze bij een bank of de thuiszorg
werken. Medewerkers van dit soort bedrijven komen nooit zomaar langs, zij
maken vooraf een afspraak. Kijk door het raam of deurspion wie er voor de
deur staat. Gebruik eventueel een kierstandhouder of intercom. Vertrouwt u
het niet? Bel dan 112.
• Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt van de
gemeente, een bedrijf of instelling te zijn. Bel eventueel naar het bedrijf
of de instantie om te controleren of het verhaal klopt, maar zorg dat de
deur gesloten is. Heeft iemand geen legitimatiebewijs bij zich, maak dan
een nieuwe afspraak. Zorg eventueel dat er een familielid of bekende bij is.
Vertrouwt u het niet? Bel dan 112.
• Laat nooit mensen uw huis binnen. Om aan buit te komen maken sommige
dieven gebruik van geweld. Raak dan niet in paniek. Blijf altijd rustig en
probeer met praten de man of vrouw naar buiten te krijgen. Kijk goed naar
de man of vrouw en probeer te onthouden hoe hij of zij eruitziet. Is de dief
de deur uit, kijk door het raam waar hij of zij heen loopt. Bel direct 112 en
vertel uw verhaal.
• Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n
tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis
binnensluipt om uw spullen te stelen.
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• Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de
achterdeur uw huis binnen om uw spullen te stelen.
• Geef nooit uw bankpas en/of pincode. Niet in persoon, niet telefonisch.
Bankmedewerkers, politie of instanties vragen daar niet naar.

