Tips die diefstal van je motorfiets kunnen helpen voorkomen
1. Zet je motor altijd en overal goed op slot.
Ook al is het maar voor 5 minuten. Een stuurslot alleen is niet voldoende. Gebruik goedgekeurde
(ART, minimaal 4 sterren) sloten en zet indien mogelijk je motor altijd ergens aan vast.
2. Parkeer je motor altijd goed zichtbaar.
Parkeer hem in het zicht, of maak (als het kan) gebruik van een bewaakte stalling.
3. Laat een startonderbreker op je motor installeren.
Bij voorkeur met alarmsysteem. Dit schrikt dieven af. Hoe langer een diefstalpoging duurt, hoe groter
de kans op mislukken.
4. Gebruik bij het parkeren 2 sloten: 1 op het voorwiel en 1 op het achterwiel.
Gebruik goedgekeurde (ART, minimaal 4 sterren) sloten, en bij gebruik van een schijfremslot: monteer
dit zodanig dat het wiel niet verder meer kan draaien (dit kan schade voorkomen bij het wegrijden,
ingeval je het slot vergeet te verwijderen).
5. Maak motoren aan elkaar vast bij het parkeren als je samen met anderen rijdt.
Verbindt voorwiel en achterwiel met een ketting aan elkaar. Maak nooit de voorwielen aan elkaar vast,
want die zijn met steekassen in een paar seconden los te maken.
6. Stal je motor thuis in een afgesloten ruimte.
Zet hem uit het zicht en goed op slot. Gebruik een kabel- of kettingslot en zet je motor (indien
mogelijk) altijd ergens aan vast, het liefst verbonden met een speciale muur- of grondverankering.
7. Laat geen waardevolle spullen achter in je koffers of aan je motor.
8. Bewaar je kentekenbewijs nooit bij je motor.
9. Maak regelmatig foto’s van je motor.
In het bijzonder van alle opvallende kenmerken. Dit maakt het terugvinden eenvoudiger.
10. Let op je sleutels.
Laat ze nooit zomaar rondslingeren of in de zak van een onbeheerde jas zitten.
Track & trace systemen, zijn verkrijgbaar met of
zonder abonnement en werken via GPS in
combinatie met een (prepaid) simcard.
Waarschuwingen o.a. bij diefstal via SMS of
alarm-centrale (telefonisch)
Ook is het mogelijk een voertuig te volgen via
internet.

Trackjack levert diverse systemen, al dan niet met abonnement of prepaid. Meer informatie kunt u
vinden via www.trackjack.nl
Tot slot: heb jij zelf ook een goede tip? Dan graag mailen naar info@vinkverbeek.nl
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