Voorkom
fietsdiefstal
• gratis labeling
• tips en advies
• fiets gestolen? doe aangifte!

Hoe fietsdiefstal voorkomen?

Gebruik een degelijk slot!
Niet veilig:
cijfersloten, spiraalkabels,
kabelsloten, …

Wel veilig:
stevig beugelslot,
gehard stalen ketting

• Let wel: niet elk beugelslot of kettingslot is per definitie veilig.
•
•
•

Er is nog een groot onderling verschil.
Veel dieven zijn gespecialiseerd in één soort slot. Gebruik daarom
twee of drie verschillende sloten, bijvoorbeeld een ringslot, een
beugelslot en een kettingslot. Dit werkt bovendien vertragend.
Kies voor een slot met een keurmerk zoals ART.
Een overzicht van degelijke sloten die aan het ART-keurmerk
voldoen, vind je per categorie op: www.stichtingart.nl

Zet je fiets goed vast
• Met het standaard slot door het achterwiel + met het extra beugel•
•
•
•

of kettingslot door het fietsframe en het voorwiel rond een fietsrek
of ander verankerd voorwerp
Bevestig het slot bij voorkeur in de hoogte (50 cm minimum) zodat
men er minder kracht op kan zetten.
Richt de sluiting indien mogelijk naar beneden om het losmaken
moeilijker te maken.
Ook in je eigen tuin, garage of tuinhuis zet je de fiets best op slot.
Sluit bovendien het tuinhuis of de garage slotvast af.
Bij elektrische fietsen kan je de batterij beter in de woning opladen
en pas terug plaatsen als je de fiets gebruikt. Verwijder ook de
fietscomputer als je de fiets stalt.

Laat je fiets labelen
• Fietslabeling is gratis!
• Neem een foto van je fiets
• Als de fiets wordt verkocht: stel een verkoopdocument op

•
•

met vermelding van:
• Beschrijving fiets (merk, type, kleur, …)
• Labelnummer
• Contactgegevens van vorige en nieuwe eigenaar
• Datum en handtekening
Labelen kan ook in het Fietspunt op het Stationsplein, elke
werkdag tussen 7 en 19 uur.
Als een gestolen fiets wordt teruggevonden, maakt een
fietslabel het makkelijker om de eigenaar te achterhalen

Fiets gestolen?

Toch slachtoffer van fietsdiefstal?
• Doe altijd aangifte!

Dit kan op kantoor, maar ook online via www.politie.be

• Geef een zo volledig mogelijke beschrijving van de fiets
(merk, model, framenummer, kleur, …).
Een foto van de fiets is steeds een meerwaarde!

• Teruggevonden fietsen worden opgehaald door Den Azalee,
gedurende drie maand bewaard en worden ook op de
website www.bikebank.be gezet. Doe regelmatig nazicht op
deze site of jouw fiets er niet tussen staat.

• Fietsen die niet zijn opgehaald na drie maand, worden

eigendom van de stad. Ze worden opgeknapt en verkocht in
de winkel van Den Azalee.

• Als je je fiets hierop herkent, kan je met je
proces-verbaal je fiets gaan ophalen in
Den Azalee,
Heistraat 115 te Sint-Niklaas.

v.u.: Lieven Dehandschutter, Grote Markt 1, Sint-Niklaas

Meer info?
Lokale politie Sint-Niklaas
Diefstalpreventie
03 760 65 30
pz.stniklaas.diefstalpreventie@police.belgium.eu

Voor alle niet-dringende vragen:
Politiehuis
Dalstraat 26
9100 Sint-Niklaas
www.politie.sint-niklaas.be

