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Bellen met de politie

Politie - spoed   112

Voor doven en slechthorenden 0900 – 8112

Geen spoed, wel politie?  0900 – 8844

Voor doven en slechthorenden 0900 – 1844

Informatie en aangifte doen 0900 – 8844

Voor doven en slechthorenden 0900 – 1844

Hulp en informatie via internet

www.politie.nl

www.meldmisdaadanoniem.nl

www.slachtofferhulp.nl

www.centrumfietsdiefstal.nl

www.stopheling.nl

Belangrijke telefoonnummers en websites
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Hoe voorkomt u dat uw fiets 
wordt gestolen?



Hoe voorkomt u dat uw fiets 

wordt gestolen?
 

Uw fiets gestolen? Dat wilt u niet. Anderen moeten met hun vingers van uw fiets  

afblijven. In deze folder staan acht tips waarmee u diefstal voorkomt. Het zijn eenvoudige 

tips die het dieven erg moeilijk maken om uw fiets te stelen.

Wat moet u doen als uw fiets toch gestolen is? 

Kijk op internet of iemand uw fiets te koop aanbiedt. Bijvoorbeeld op 

www.marktplaats.nl. Staat uw fiets op internet? Bel dan de politie via 0900 – 8844.

doe altijd aangifte!

Doe altijd aangifte als uw fiets gestolen is! De politie kan de dader(s) en uw fiets alleen 

opsporen als u aangifte doet. U kunt op twee manieren aangifte doen:

1. Maak een afspraak via telefoonnummer 0900 – 8844.

2. Doe aangifte via internet. Ga hiervoor naar www.politie.nl/aangifte.

Neem dit mee als u aangifte doet:

• De aankoopbon van uw fiets.

• Een ingevulde registratiekaart voor uw fiets. U kunt die kaart vinden op www.politie.nl. 

een tweedehands fiets kopen?

Als uw fiets gestolen is, besluit u misschien om een tweedehands fiets te kopen. Tweede-

hands fietsen worden op verschillende plaatsen aangeboden bijvoorbeeld op veilingsites 

en bij particulieren. Helaas worden er ook nogal eens gestolen fietsen aangeboden. Koopt 

u zo’n fiets dan maakt u zich schuldig aan heling en bent u strafbaar! Er zijn verschillende 

manieren om na te gaan of een fiets is gestolen. Gebruik in elk geval altijd uw gezonde 

verstand. Een aanbieding die te mooi is om waar te zijn, is dit vaak ook. Verder kunt u 

vanaf medio maart 2011 checken of een goed gestolen is via www.stopheling.nl.

Betrapt u een dief? 

Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. Noteer het kenteken van de verdachte 

auto of het signalement van de verdachte persoon. Geef dit door aan de politie. Blijf 

rustig. Neem geen risico’s! Meld uw naam, uw woonplaats, het adres en wat er precies 

aan de hand is. 

acHt tips om diefstal te 

voorkomen

1.  Zet uw fiets altijd op slot. Gebruik het liefst twee sloten. 

2.  Maak uw fiets met één van de sloten ergens aan vast. Bijvoorbeeld aan een 

hek, een fietsenrek, een boom of een paal. Doe de andere kant van het slot 

om een van de buizen van uw fiets.

3. Gebruik goede sloten. Vraag uw fietsenmaker om advies.

4. Zet uw fiets ook op slot bij uw eigen huis, zelfs in uw schuur of tuinhuis. 

5.  Doe uw schuur of tuinhuis op slot. Doe ook uw tuinhek of poort op slot.  

Dieven stelen namelijk graag uit tuinen en schuurtjes omdat fietsen daar 

meestal niet op slot staan. 

6. Zet uw fiets in een bewaakte fietsenstalling.

7. Zet uw fiets ’s avonds en ’s nachts in het licht. Daar houden dieven niet van.

8.  Schrijf zo goed mogelijk op hoe uw fiets eruitziet. Gebruik hiervoor de  

registratiekaart die u kunt vinden op www.politie.nl.


