Registreer uw eigendommen...
Regelmatig vindt de politie bij inbrekers buit terug, maar kan zij niet achterhalen van wie deze is. Wie zijn eigendommen registreert, heeft meer kans ze
terug te krijgen. Registreer daarom nu de kenmerken van uw waardevolle
bezittingen op de registratiekaart en bewaar deze goed.
Geregistreerde eigendommen leveren ook meer sporen op naar inbrekers!
Soms kunnen zo meerdere inbraken aan dezelfde dader gekoppeld worden
en kunnen daders langere straffen krijgen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw eigendommen te registreren:
•

Vul de registratiekaart aan de binnenkant van deze flyer in.

•

Download het uitgebreidere kostbaarhedenregistratieformulier op
www.politiekeurmerk.nl.

•

Gebruik de app van www.stopheling.nl.

•

Ga naar www.dnavaneensieraad.nl om een goede uniforme beschrijving
van uw sieraden te maken en deze uit te printen.

Ten slotte adviseren wij om track & trace-software op uw mobiele telefoon,
laptop en/of tablet te installeren zodat deze makkelijker kunnen worden
opgespoord.

Belangrijke websites:
Politie

www.politie.nl

			 onderwerpen > woninginbraak
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Stopheling
DNA van een sieraad

14055

www.politie.nl

www.politiekeurmerk.nl
www.stopheling.nl
www.dnavaneensieraad.nl

en vergroot de kans ze na een inbraak terug te krijgen

Registratiekaart1
Merk
Computer / laptop

Type

Kleur

Serienummer

Nieuwwaarde

Bijzonderheden

2

Tablet2
Mobiele telefoon3
Navigatiesysteem
Televisie
Dvd-speler/-recorder
of overige beeldapparatuur
Muziekapparatuur
Spelcomputer
Videocamera
Fotocamera
Paspoort/identiteitsbewijs
Rijbewijs
Sieraden4
Rijwielen (fietsen etc.)
Overige

1

2

Deze kaart biedt beperkte ruimte voor het noteren van de gegevens. Vul, indien
nodig, de gegevens aan op een extra vel papier.
Voorzie laptop/tablet of andere digitale apparatuur van track & trace-software. Meer
informatie hierover is via de verkoper van het apparaat of via internet te verkrijgen.

3

4

Noteer het IMEI-nummer van uw telefoon. IMEI-nummers staan vermeld op
de verpakking en in de telefoon. Ook kunt u *#06# intypen in uw telefoon,
het IMEI-nummer verschijnt dan in beeld.
Maak ook foto’s van uw sieraden en/of registreer ze op www.dnavaneensieraad.nl.

