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SAMEN zorgen voor een veilige buurt

Gepleegde feiten :
9 diefstallen in februari
Er werden de vorige maand 6 effectieve inbraken en 3 pogingen gepleegd. (in februari 2016
= 29 diefstallen)
Overzicht diefstallen per straat:
Beerveldsebaan 1
Denen
Boskapellaan
1
Heistraat
Smalhaveldstraat 1
Pachtgoed
Smalle Heerweg 1
Vaarlaars
Toleindestraat
1

1
1
1
1

Deze inbraken waren 5 keer in een privéwoning, 1 maal in een winkel, 1 maal in een bedrijf en 2 op een terrein.
Bij de diefstallen werden volgende goederen
gestolen:
juwelen
10 diefstallen
IETS VERDACHTS
Geef nooit codes van je bankkaart of
kleding
3 diefstallen
gezien = BEL 101
Digipass (voor online-banking) over de telefoon
bouwmaterialen 3 diefstallen
onmiddellijk
ijzerwaren
2 diefstallen
Onze telefoon blijft zeker een doelwit en velen onder ons krijgen
geld
2 diefstallen
dan ook regelmatig een telefoontje voor een goede deal.
multimedia
1 diefstal
We willen uw aandacht vestigen op een ultramoderne techniek van
uurwerk
1 diefstal
hackers die zich uitgeven voor advocaten of medewerkers van een
koffer
1 diefstal
groot bedrijf. Uw gesprekspartner deelt u tijdens het telefoongehandwerktuigen 1 diefstal
sprek mee dat er firma's werden veroordeeld die regelmatig telefobomen/planten 1 diefstal
nisch contact met u opnemen. Omdat u zeer regelmatig telefoontjes kreeg en uw nummer voorkwam in de listings van de betrokken
Werkwijze van de inbraken/diefstallen:
firma's, hebt u recht op een schadevergoeding.
De diefstallen werden 5 keer gepleegd tijdens
Om die schadevergoeding te krijgen, moet u uw rekeningnummer
de afwezigheid van de bewoners.
meedelen, een verzoek dat geen argwaan opwekt.
Onderstaande hindernissen werden overwonTwee dagen later neemt die persoon terug contact op. Hij legt uit
nen om de inbraken te plegen:
dat weldra zal worden betaald, maar dat u moet bewijzen dat u
5 x werd een hindernis opengebroken, openhouder bent van het meegedeelde rekeningnummer.
gewrongen of geplooid aan de woning
U moet daarvoor uw Digipass gebruiken. Hij dicteert een reeks cij4 keer werd er ingebroken via een raam
fers die u moet ingeven. Hij benadrukt dat u om veiligheidsredenen
3 maal werd de woning betreden door het
nooit uw pincode mag meedelen en vraagt naar het resultaat. Hij
forceren van een deur
bedankt u en bevestigt een snelle overschrijving van de vergoeding.
hiervoor werd er 2 maal eerst een hek en/of
Verrassing: wanneer u het saldo van uw rekening bekijkt, ziet u dat
een poort opengebroken en bij 1 inbraak werhet aangekondigde bedrag werd afgehaald.
den meerdere deuren geforceerd.
Hoe zijn de hackers precies te werk gegaan?
Op 4 plaatsen werd er langs de voorkant ingeNadat ze op een smartphone of tablet de toepassing hebben geïnbroken en bij 3 andere gebouwen langs de
stalleerd die overeenstemt met die van uw bank, activeerden ze die
zijkant.
tijdens het tweede telefoongesprek via de code die u had gegeven.
Bij 3 inbraken was er geen verlichting op de
Zo was een overschrijving mogelijk waarmee het bedrag, dat u geplaats inbraak.
acht werd te krijgen, van uw rekening verdween.
De dader(s) doorzochten op 2 plaatsen de volledige woning en haalden er alles overhoop.

Een tip die we nooit genoeg kunnen herhalen: deel nooit een door
uw Digipass gegenereerde code mee tijdens een telefoongesprek!
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