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Hoe voorkomt u auto-inbraak 
of diefstal van uw auto? 

 

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.stavc.nl (Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit)

belangrijke telefoonnummers en websites
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Hoe voorkomt u auto-inbraak of 

diefstal van uw auto? 
 

Een inbraak in uw auto? Of uw auto gestolen? Dat wilt u niet. Anderen moeten met hun 

vingers van uw spullen afblijven. En zeker van uw auto. In deze folder staan negen tips 

waarmee u diefstal voorkomt. Het zijn eenvoudige tips die het dieven erg moeilijk maken 

om spullen uit uw auto te stelen of om uw auto te stelen. 

is er ingebroken in uw auto? of is uw auto gestolen? doe altijd aangifte!

Doe altijd aangifte als er in uw auto is ingebroken. En natuurlijk ook als uw auto is  

gestolen! De politie kan de daders alleen opsporen als u aangifte doet. 

Is er ingebroken in uw auto? Dan kunt u 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. 

Is uw auto gestolen? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 0900 – 8844 voor 

het doen van aangifte. 

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. 

negen tips om diefstal te 

voorkomen

1.  Laat geen geld, laptops of andere dure spullen in uw auto liggen.  

Kunt u niet anders? Zorg dan dat een dief ze van buitenaf niet kan zien.

2.  Haal dure spullen uit uw handschoenenkastje en zet het open.  

Zo kunnen dieven zien dat er niets te stelen is.

3.  Laat uw navigatiesysteem nooit in uw auto zitten.  

Denkt u ook aan het wissen van de afdruk van de zuignap.

4.  Laat u toch apparaten in de auto liggen? Doe dan de Bluetooth-functie uit!  

Anders weten dieven meteen dat er apparaten in uw auto liggen.  

Ze kunnen de Bluetooth-signalen namelijk buiten uw auto opmerken. 

5.  Haal de sleutel uit het contact. Zorg dat de ramen dicht zijn en  

doe de deuren en de kofferbak op slot. 

6.  Parkeer uw auto op een plek met veel licht, waar veel mensen komen.  

Daar houden dieven niet van.

7.  Let op uw autosleutels. Laat ze niet in uw jas zitten als u die ophangt.  

Laat ze niet in de kleedkamer als u gaat sporten.

8. Laat een goedgekeurd autoalarm monteren.

9. Doe het stuurslot op uw stuur. 


