Er zijn twee soorten motordieven:
Opportunisten: ze zien een motor die niet beveiligd
is en stelen hem meteen.
Professionelen: ze werken meestal op bestelling en
gebruiken een bedrijfsvoertuig om de motor op te
halen.

Criteria die motordiefstal
gemakkelijker maken:
Hoe populair het model is.
Hoe gemakkelijk de motor door te verkopen valt.
Hoe gemakkelijk het is om de motor te stelen.

U wilt uw motor verkopen?
Wanneer u de advertentie opstelt:
Vermeld uw adres niet.
Let op met foto’s die uw locatie kunnen verraden.
Maak de kentekenplaat wazig.
Toon nooit de plaats waar uw motor geparkeerd
staat.
Spreek af op een openbare plaats en niet op uw
thuisadres.
Als de potentiële koper een proefrit wil maken, vraag
dan ALTIJD zijn identiteitskaart en rijbewijs.
Lever de motor nooit zelf af bij een (potentiële) koper.

Maak een dossier over uw motor:
Identificatiefiche (zie voorbeeld in deze folder).
Kopie van de boorddocumenten.
Foto’s van uw motor.

Nuttige telefoonnummers
Bij noodgevallen, bel 101 of 112
Commissariaten 24u/24, 7d/7 geopend

MOTORDIEFSTAL
VOORKOMEN

Directie Proximiteit en Interventie
CENTRUM
Kolenmarkt 30, 1000 Brussel
02/279.77.11

LAKEN
Emile Bockstaellaan 246, 1020 Laken
02/279.88.10

ELSENE - LOUIZA
Collegestraat 1, 1050 Elsene
02/279.84.84

NEDER-OVER-HEEMBEEK/HAREN
Versailleslaan 130, 1120 Neder-Over-Heembeek
02/279.81.10 & 02/279.89.10

Nuttige links

Preventie

Police-on-web

www.politie.be/nl/e-loket
Politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

www.polbru.be

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Veiligheid en Preventie

www.besafe.be/nl
Brussel Mobiliteit

www.mobilite-mobiliteit.brussels/nl
FOD Mobiliteit

www.mobilit.belgium.be/nl

Brussel HOOFDSTAD Elsene

Gebruik altijd een slot
wanneer u uw motor parkeert.
Zorg voor een goed slot: sloten met de labels "ART", "NF"
of "SRA" zijn grondig getest en bieden een goede
bescherming. Misschien zijn er nog andere goede sloten
die de bovenstaande labels niet dragen. Vraag de
verkoper om advies.

Voor meer informatie over sloten met
deze labels:
www.stichtingart.nl | www.marque-nf.com | www.sra.asso.fr

Combineer verschillende sloten, zoals, een U-slot,
een kettingslot, een hoefijzerslot, een remschijfslot.
U kan ook een geolokalisatiesysteem installeren.

Gebruik uw sloten efficiënt:

Laat uw motor nooit zonder slot achter, ook niet voor
een paar minuten.
Zet uw motor voor de auto in uw garage. Bescherm de
motor door hem aan een muur- of vloeranker te bevestigen. Laat geen gereedschap in de buurt liggen dat
dieven zouden kunnen gebruiken.
Laat de sleutels nooit in het contact zitten, zelfs niet in
de garage.

Merk:
Model & cilinderinhoud:

Kleur²:

Bevestig ze niet aan een gemakkelijk verwijderbare
structuur.
Laat ze niet op de grond hangen.

Laat uw boorddocumenten niet achter op de motor of
in de koffer.

Bevestig het remschijfslot aan het achterwiel.

Bewaar de sleutels van de motor niet bij uw huissleutels.

Pas op voor parkeerplaatsen die worden
aangeboden op mobiele voertuigen zoals een
vrachtwagen.

Motor | Scooter + 125CC | Scooter | Bromﬁets

U kunt extra beveiligingen toevoegen, bijvoorbeeld in
de vorm van startonderbrekers. Vraag uw verkoper om
advies.

Installeer een afsluitbare tankdop.

Parkeer uw motor op een plaats waar u er altijd
zicht op hebt of in een afgesloten of bewaakte
parking.

Categorie:

Bouwjaar:

Laat geen waardevolle voorwerpen achter op de motor
of in de koffer.

Vermijd slecht verlichte en/of afgelegen
plaatsen.

Kenteken:

Installeer een elektronisch alarmsysteem en activeer
het altijd. Controleer of het werkt (doe dit bij lage spanning om de accu niet volledig te ontladen). Zorg ervoor
dat het merk van dit systeem niet zichtbaar is.

Bevestig ze aan een stevig vast punt of aan een
andere motor waar mogelijk.

Parkeer uw motor op een veilige plaats:

MOTORDIEFSTAL - Identiﬁcatieﬁche¹

Chassisnummer:
Motornummer:

Alarm (merk – type – serienummer – plaats)

Ik heb foto’s van het voertuig? JA / NEE
Kilometerstand op het moment van de diefstal :

Bijzondere kenmerken³:

Steek pas op het laatste moment de sleutel in het
contact voor u wegrijdt.

Polisnummer van de verzekering:

Heel belangrijk:
Draag het slot nooit in een rugzak of om uw
nek voor uw fysieke veiligheid.

Maatschappij:
1) Als uw motor wordt gestolen, komt deze informatie van pas
voor de aangifte.
2) Hoofdkleur & kleurencombinatie.
3) Ten hoogste 3 kenmerken (koffers, kuip, audio-installatie, gps,
alarm, valbescherming, enz.).

Verantwoordelijke uitgever: Korpschef Michel Goovaerts

