Babbelen, ja gezellig. Of toch niet?
Babbelen is een gezellige bezigheid. Maar als het babbelen bij u aan de deur plaatsvindt zal
het lachen u mogelijk snel vergaan. Wees alert is het motto, want als babbelen een
babbeltruc wordt bij u aan de deur dan kan dat zomaar hele vervelende gevolgen hebben.
Natuurlijk leest u ook regelmatig de kranten met berichtgeving
over slachtoffers van een babbeltruc. Wist u dat op jaarbasis
in heel Nederland ca. 125.000 pogingen worden ondernomen
tot het uitvoeren van een babbeltruc. Hiervan is ca. 1/5
succesvol. Afgelopen januari liepen in De Meern twee Ierse
mannen die zich uitgave als klusjesman en bij de mensen
aanbelden met een smoes over iets dat stuk zou zijn aan de
woning. Trap daar niet in!
Met dit artikel is het niet de bedoeling u bang te maken, maar
om u alert te maken in de hoop dat u van een aantal van
onderstaande tips gebruik gaat maken om het risico zo klein
mogelijk te houden. Een gezonde achterdocht is altijd op z’n
plaats.
- Zorg voor voldoende buitenverlichting.
- Trek niet zomaar de deur open als er wordt gebeld en al
helemaal niet als het donker is. Vraag dan of ze overdag terugkomen.
- Kijk voordat u de deur openmaakt, wie er voor de deur staat. Gebruik hiervoor een
kierstandhouder (geen ketting maar stevige beugel), of een spionnetje, intercom, videofoon.
Een raampje in de deur of naast de deur is ook heel effectief. Met name een klein te
openen raampje in de deur is erg handig. U heeft dat direct contact met degene die voor de
deur staat zonder dat u enig risico loopt.
- Laat nooit zomaar iemand binnen. Vraagt iemand om een glaasje water omdat hij of zij
onwel is geworden, doe dan de deur eerst dicht en pak dan dat glaasje water. Is hij of zij
verdwenen als u weer de deur open doet, dan weet u genoeg en bent u geen slachtoffer
geworden van een babbeltruc.
Dat geldt ook voor de collectant. Eerst de deur dicht doen, dan pas wat geldt pakken of
zorg voor wat klein geld bij de deur voor hen die komen collecteren.
- Pin niet aan de deur, ook niet contactloos. Geef ook nooit uw pincode. De
bankmedewerkers komen nooit ongevraagd aan de deur en de politie zal ook nooit uw
pincode vragen.
- Vraag altijd om een legitimatie. Vertrouwt u het niet? Dan de deur dicht en het betreffende
bedrijf bellen om navraag te doen. Meld wel aan degene bij de deur dat u navraag gaat
doen. Ook bij politie bezoek kunt u om een legitimatie vragen.
- Pakje voor de buren aannemen, prima, maar laat u niet verleiden door iets te betalen per
pin of anderszins. Laat ook het pakje niet binnen neerzetten, dan loopt u het risico dat u
een vervelende ervaring krijgt.
- Doet u de voordeur open, doe dan eerst de achterdeur op slot. U wordt bij de voordeur aan
de praat gehouden, terwijl de handlanger via de achterdeur uw woning in gaat.
Zomaar een paar tips die u kunt toepassen ter voorkoming van de babbeltruc. Vertrouwd u
iets niet of bent u toch slachtoffer geworden bel dan meteen 112.
Wilt u een kierstandhouder gebruiken, gebruik hem dan alleen als u de deur open wilt doen
en laat hem er niet ’s nachts opzitten. Mocht er met u wat gebeuren en uw kinderen hebben
een sleutel, dan kunnen zij toch niet naar binnen als de kierstandhouder erop zit.

