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SelectaDNA 
 
Bij een schade wordt vaak de materiële schade vergoed, maar wat blijft is de angst, het gevoel van 
onveiligheid in je eigen huis na een inbraak. Terwijl juist dát zaken zijn die mensen erg raken. 
Preventie is dus een gemakkelijke manier om naast financiële ook emotionele schade te voorkomen 
of te beperken. 
 
Verklein uw kans op inbraak en beveilig uw bezittingen met SelectaDNA. 
-Markeer uw kostbare bezittingen met S_DNA. 
-Plaats de stickers op goed zichtbare plaatsen op uw woning en auto, zodat de potentiële inbreker 
interesse verliest. 
-Wordt er toch ingebroken en worden uw bezittingen gestolen, dan zijn deze traceerbaar: het S_DNA 
op de stukken is aan de eigenaar gelinkt in een database die door de politie wordt gebruikt. Vind men 
uw bezittingen, dan weet de politie waar deze vandaan komen. 
 
Bekroond met Politiekeurmerk Innovatie Award 
 
De onzichtbare DNA-inkt bevat een stof die oplicht onder UV-licht. Dat kunt u zien met de UV-lamp, 
die in de kit zit. De DNA-inkt bevat ook duizenden microdots, kleine stukjes kunststof voorzien van een 
unieke code. Deze code wordt geregistreerd in een database, die de politie na een delict kan 
raadplegen. Gemarkeerde spullen zijn riskant en onaantrekkelijk voor criminelen en het verkleint de 
kans op inbraak aanzienlijk. SelectaDNA is getest in diverse politieregio's en bekroond met de 
Politiekeurmerk Innovatie Award. 
 
Vink Verbeek kan u de kit nu met 20% korting aanbieden 
Met de Vink Verbeek korting code vv2010 krijgt u 20% korting op de Selecta SDNA 50 Home Kit. U 
betaalt dan € 71,40 in plaats van € 89,25. De SDNA 50 Home Kit bestaat uit: 

• unieke SelectaDNA vloeistof met duizenden microdots (transparant en slijtvast) 

• een applicator om de inkt aan te brengen en duidelijke instructies 

• stickers om inbrekers af te schrikken 

• UV-lamp sleutelhanger 

• 3 jaar gratis registratie in database 
 
Bestellen is eenvoudig: ga naar de Selecta-dna webwinkel en vul de aktiecode vv2010 in. 
 
Wordt u ondanks het gebruik van de SelectaDNA kit overhoopt toch slachtoffer van een 
inbraak? Geld terug! 
 
SDNA gelooft in de afschrikkende werking van SelectaDNA. Daarom geven zij u het aankoopbedrag 
van een SelectaDNA (SDNA50) Home Kit geheel terug als u desondanks toch slachtoffer van een 
woninginbraak wordt. 
 
De spelregels zijn eenvoudig: 
• Uw kit moet in de SDNA database geregistreerd staan (geldige registratie). 
• Uw moet de waarschuwingsstickers duidelijk zichtbaar op uw woning hebben aangebracht. 
• Na een woninginbraak stuurt u een kopie van uw aangifte. Hierin staat aangegeven dat de gestolen 
goederen met SelectaDNA zijn gemarkeerd. 
• Deze garantie geldt alleen voor inbraak in een woning.  
• U stuurt een kopie van uw aankoopfactuur of bewijs van betaling. 
• SDNA stort het betaalde bedrag binnen 30 dagen terug op uw rekening. U behoudt de kit.  
• Maximaal 1 vergoeding van een SDNA50 kit per klant. 
 


