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PAS OP MET UW
SMARTPHONE VOOR
STRAATROVERS

Straatrovers hebben het voorzien op iPhones,
BlackBerry’s en andere smartphones. Desnoods
gebruiken ze geweld.

Dit kunt u doen om de kans op beroving te verkleinen
•
Loop niet met uw smartphone te koop. Een blik op uw telefoon is voor
een straatrover voldoende om te besluiten u te beroven.
•
In het openbaar bellen is niet altijd te voorkomen, maar gebruik een
smartphone niet te opzichtig op straat of in trein, tram of bus. Straat
rovers volgen u zo nodig naar een stille plaats, waarna u wordt beroofd.
•
Maak gebruik van de beveiligingsmogelijkheden van het toestel, zoals het
instellen van pincodes, ontgrendelcodes en wachtwoorden.
•
Noteer het IMEI-nummer van uw telefoon. Het vergroot de kans dat uw
toestel wordt opgespoord.
•
Maak gebruik van de geavanceerde middelen die er zijn. Voor sommige
toestellen zijn er bijvoorbeeld app’s beschikbaar waarmee een toestel
op afstand kan worden getraceerd, beheerd en vergrendeld. Voor meer
informatie hierover kunt u terecht bij telefoonwinkels of leverancier.
Op straat of in het openbaar vervoer twitteren, whatsappen of facebooken;
niemand kijkt daar nog van op. Maar door concentratie op het scherm van uw
smartphone blijft er onvoldoende aandacht over voor de omgeving. Ideaal
voor straatrovers, want zo kunnen zij een slachtoffer gemakkelijk ongemerkt
benaderen. Ze grissen uw smartphone uit uw handen en verkopen deze later
via internet.
Wordt u toch beroofd?
•
Probeer rustig te blijven.
•
Kunt u niet vluchten of om hulp roepen? Bied dan geen verzet; vooral niet
als de daders gewapend zijn.
•
Geef uw smartphone af.
•
Vasthouden vergroot de kans op geweld en dus op letsel.
•
Neem zoveel mogelijk kenmerken van de daders op (lengte, kleding,
spraak, enzovoorts, dat is later van belang bij de aangifte).
•
Bel direct na de beroving 112 of vraag iemand dit alarmnummer te bellen.
Doe altijd aangifte!
Bent u slachtoffer van straatroof? Doe dan altijd aangifte. Via telefoonnum
mer 0900-8844 spreekt u af hoe, wanneer en waar u de aangifte kunt doen.
Uw informatie geeft ons een beter beeld van deze criminaliteitsvorm.
Zo kunnen wij deze weer beter bestrijden.
Meer informatie vindt u op www.politie.nl > onderwerp straatroof
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