
Hoe kan u namaak herkennen?  
Als u een online aankoop plaatst en u wilt controleren of er 
mogelijk sprake is van namaak, kunt u volgende 10 tips in het 
achterhoofd houden: 

1. Controleer de identiteit van de verkoper 

2. Zoek reviews van andere klanten 

3. Check of de website een kwaliteitsmerk heeft 

4. Beoordeel de algemene lay-out van de website (vb. professi-

oneel versus amateuristisch, (on)duidelijke tekstblokken) 

5. Check uw consumentenrechten 

6. Controleer de productafbeeldingen (vb. op de website van 

“louboutinBelgië.be” staan enkel afbeeldingen van Nike Air 
Max schoenen, of, de omschrijving onder een foto van een 
Adidas trui verwijst naar een Nike trui) 

7. Bekijk de prijs van het product 

8. Check op de officiële merkwebsite de erkende verkopers en 

de zwarte lijst 

9. Betaal met een veilig betaalmiddel 

10. Wees voorzichtig met opgeknapte of “refurbished” pro-

ducten 
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Augustus 2018 : 2 effectieve inbraken   
 

Overzicht per straat: 
Schoolstraat     1         Toleindestraat  1 
  
De inbraak was bij een woning en in een horeca-

zaak. Er werd via de deur ingebroken door o.a. het 
forceren van het deurslot. 

Namaakgoederen   

Namaak brengt heel wat nadelen met zich mee voor de 
maatschappij ... maar dat niet alleen! Namaakgoederen 
kopen kan u ook geld doen verliezen, u grote problemen 
bezorgen, of uw gezondheid schaden!  

In 2017 heeft de Economische Inspectie 432.531 na-

maakgoederen in beslag genomen. Daarenboven heeft 
de Economische Inspectie eveneens een recordaantal 
van 3.060 websites die namaak verkochten, afgesloten. 

De meest voorkomende namaakgoederen zijn speelgoed, 
kleding, electro,… 

Verantwoordelijke uitgever:  Ivan Buyle   

BIN-coördinator  Vaarlaars-Lieskensakker * Lieskensakker 28 - Lochristi     
binlo@telenet.be           www.binlo.be 

Risico’s verbonden aan na-
maak 
Indien u namaakgoederen aan-
koopt, is het belangrijk dat u be-
seft dat hieraan gevaren gekoppeld 

zijn, namelijk: 

• de kwaliteit van namaakpro-

ducten kan gevaarlijk zijn voor 
uw veiligheid of gezondheid 

• de douane onderschept en ver-

nietigt vaak namaakproducten. 
Hierdoor ontvangt u uw bestel-
ling niet alhoewel u er wel voor 
hebt betaald 

• Als de goederen worden onder-
schept en vernietigd, dan stu-
ren de merkhouders u een re-
kening voor de vernietiging 
hiervan 

• Mocht u het product ondanks 

alle controles wel ontvangen en 
gaat het dan stuk, dan wordt 
hiervoor vaak geen garantie 
gegeven door de malafide ver-

kopers. Bij bonafide verkopers 
daarentegen hebt u een wette-
lijke garantie van 2 jaar 

mailto:binlo@telenet.be
http://www.binlo.be/
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Sleutelbeheer       

Een goed sleutelbeheer en dito afsluitdiscipline zijn cruciaal. Het is belangrijk om sleutels goed bij te 

houden en het huis goed af te sluiten. Neem daarom volgende tips in acht: 

• Doe steeds ramen, deuren en buitendeuren op slot, ook al ben je maar even het huis uit. Doe dit 

ook wanneer je naar de bovenverdieping gaat om er te werken of te poetsen. Vergeet de kleine raampjes 

niet (wc of garage). 

• Dieven passen af en toe de methode van het 'hengelen' toe: met een haakje trachten ze door de brie-

venbus of een andere opening de kruk van de deur te bedienen. De remedie: draai de deur steeds op 

slot! Of voorzie een postbak, postvak of afschermplaat. 

• Doe steeds ramen, deuren en buitendeuren op slot wanneer je gaat slapen en bewaar de sleutels op 

een gemakkelijk toegankelijke plaats (maar wel uit het zicht). 

• Laat geen vliegenramen in de ramen zitten wanneer je het huis verlaat. 

• Doe steeds de garagepoort op slot wanneer je met de auto vertrekt. Wacht tot de automatische gara-

gepoort helemaal dicht is, voor je wegrijdt. 

• Sluit ook het tuinhek af met een slot. De inbreker moet dan al over de omheining klimmen. Dat 

maakt het hazenpad kiezen met de buit al veel moeilijker en maakt een betere sociale controle mogelijk. 

• Verwijder steeds de sleutel langs de binnenkant van ramen en deuren, vooral als de sleutels van 

buitenaf zichtbaar zijn. Inbrekers blijven immers langer in een woning als ze een vluchtweg hebben (ze 

hebben dan minder stress, aangezien zij het risico om opgepakt te worden lager inschatten). Als de 

sleutels verwijderd zijn, kan de modus operandi van gaatjes boren evenmin worden toegepast. 

• Gebruik een onopvallende sleutelhanger. Hang geen label met naam en adressen aan je sleutelbos. 

• Laat je autosleutels nooit rondslingeren en bewaar ze ook niet in een sleutelkastje vlakbij de deur. 

Een inbraak op zich is zo al erg genoeg; een autodiefstal wil je er echt niet bovenop hebben. 

• Leg je sleutels steeds op dezelfde plaats waar ze niet zichtbaar zijn van buitenaf. Op die manier kun 

je ze zelf gemakkelijker terugvinden. 

• Hoe minder sleutels er in circulatie zijn, hoe beter. Voorzie voor opbouwsloten en kierstandhou-

ders voor deuren/ramen gelijksluitende sloten met identieke sleutel (zodat je steeds dezelfde sleutel 

kunt gebruiken). 

• Maak voor sleutels ook nooit gebruik van de klassieke verstopplaatsen, zoals onder de deurmat of 

in de bloempot. Geef liever een sleutel aan een betrouwbare buur. Maak duidelijke afspraken dat de 

buur de sleutel alleen maar aan iemand anders mag geven na jouw uitdrukkelijke goedkeuring. 

Onthoud steeds dat de achterkant van je huis minstens even kwetsbaar is als de voorkant. 


