Tips om fietsdiefstal te voorkomen
Zet uw fiets op slot in een (bewaakte) fietsenstalling. Vanaf 31 maart 2010 beschikt Hengelo over
een gratis bewaakte fietsenstalling bij winkelcentrum
Thiemsbrug. De fietsenstalling wordt bewaakt tijdens
winkeltijden.

Zet uw fiets met meerdere sloten van verschillende
merken op slot. Ook al is het voor vijf minuten.

Maak uw fiets ergens aan vast, bijvoorbeeld aan een
fietsenrekstang. Maak het slot hoog vast, dan kan een
dief er niet met stenen op slaan. Wikkel een kettingslot
een paar keer om een paal en uw fiets vast. Bevestig
een beugelslot nooit in het midden van het frame aan
de vaste wereld. Dan kan de dief met de hele fiets
ronddraaien waardoor het slot openspringt.

Zet uw fiets aan het voorwiel en aan het frame vast.

Zet uw fiets op een plek, waar wachtenden er zicht
op hebben, zoals bij een bushalte.

Parkeer uw fiets op een verlichte plaats.

Koop uw fiets bij een erkende fietshandelaar.
Koop nooit een fiets ‘op straat’: u pleegt dan een
strafbaar feit! Koopt u een fiets op straat, dan bent u
schuldig aan heling. Hierop staat een gevangenisstraf
van maximaal vijf jaar. De meeste fietsen die op straat
worden verkocht, zijn gestolen. Als de politie u aanhoudt voor het kopen van een gestolen fiets, wordt
proces-verbaal opgemaakt en volgt bij veroordeling een
strafblad. Denk eraan: zonder helers geen stelers.

Check het fietsdiefstalregister. Kijk op www.rdw.nl

Vul de fietsregistratie in op de achterzijde
of kijk op www.centrumfietsdiefstal.nl

Doe bij diefstal altijd aangifte.
Waarom? Omdat:
• de omvang van het probleem zo pas echt
duidelijk wordt.
• alleen op basis van aangifte gevonden
fietsen kunnen worden terugbezorgd.
• fietsdieven alleen na aangifte vervolgd
kunnen worden. De strafmaat is aanzienlijk
verhoogd!
• verzekeraars alleen geld uitkeren als
aangifte is gedaan bij de politie.
Waar kunt u aangifte doen van fietsendiefstal? Bij het politiebureau maar ook via
internet www.politie.nl. Als uw fiets uit
uw woning of berging is gestolen of als u
aanwijzingen heeft wie de dader is, moet
u persoonlijk aangifte doen op het politiebureau.
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