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Preventie-tips voor het voorkomen van diefstal van uw auto of van spullen uit uw auto  
 
 
1. Neem altijd de sleutel uit het contact 
Ook al is het maar voor even, bv bij het tankstation of als u “snel” ergens iets afgeeft. 
 
2. Zet uw auto altijd en overal op slot en schakel (indien aanwezig) het alarm in 
Parkeer hem zo mogelijk in het zicht en/of onder een lantaarnpaal, of maak gebruik van een bewaakte 
parkeergarage of stalling. 
 
3. Haal de radio, radio 'frontje', navigatie systeem, GSM, e.d. uit de auto  
Verstop deze niet in de auto, maar neem deze altijd mee.  
 
4. Laat niets “direct in het zicht” in de auto liggen, ook geen kleding, (lege) tas of wat dan ook 
Berg uw spullen zodanig op dat deze niet van buitenaf te zien zijn, bijvoorbeeld in de kofferruimte. 
 
5. Laat nooit waardevolle spullen achter in de auto. 
Neem altijd alle waardevolle spullen mee, laat eventueel uw dashboard kastje open, zodat men kan 
zien dat “er niets te halen valt”. 
 
6. Gebruik een afsluitbare tankdop om diefstal van uw kostbare brandstof te voorkomen 
 
7. Dek een open, maar lege, laadruimte van een stationcar niet af. 
 
8. Bewaar het originele kentekenbewijs nooit in de auto. 
 
9. Let op uw (elektronische) sleutels. 
Laat ze nooit zomaar rondslingeren of in de zak van een onbeheerde jas zitten. NB: Elektronische 
sleutels zijn eenvoudig te kopiëren om vervolgens de auto te kunnen starten zonder originele sleutel.  
 
10. Laat uw ruiten voorzien van het VIN nummer of kenteken 
Dit kan bij vrijwel alle autoruit specialisten en vaak ook bij uw garagebedrijf. 
 
 Tot slot enkele extra preventie maatregelen: 
 

  

Voertuigvolgsystemen en 
peilzendersystemen werken 
via diverse al dan niet 
gecombineerde technieken 
(GPS/GSM/RF) en zijn in 
combinatie met een 
abonnement.  

Een alarmsysteem (evt 
met hellingshoekdetectie) 
en een startblokkering zijn 
zonder abonnement. 

Disklok mechanische beveiliging. 
Voordelige en effectieve oplossing ter 
voorkoming van diefstal van uw auto en 
van uw stuur-airbag 

Moving Intelligence is één van de gecertificeerde leveranciers en  
levert diverse type systemen (SCM gecertificeerd).  Meer 
informatie via: https://movingintelligence.com/nl/ / Stichting SCM: 
https://kiwascm.nl/  

 
Heeft u een goede tip? Dan graag mailen naar info@vinkverbeek.nl 

http://www.vinkverbeek.nl
mailto:info@vinkverbeek.nl
https://movingintelligence.com/nl/
https://kiwascm.nl/
mailto:info@vinkverbeek.nl

